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ISZ AMERIKOS
PACZEDUS

KINCZIKAS
DASIDIRBO $80,000 IR ISZ- 

KELIAVO IN TĖVYNĖ.

Chicago. — Praeita sanvai- 
to iszkdliavo isz czionais in sa
vo tėvynė Kinus, Kinczikas 
vardu Lu Kven Lin, kuris dą- 
sidirbo turto ant 80 tukstan
eziu doleriu. Kaip žmogus per 
savo paczedumn ir genii pri
žiūrintis savo užduoti, gali isz 
lengvo uždarbio dastoti turto, 
czionais paduoda tasai Kinczi- 
kas paveizdi, kokiu budu da
si dirbo turto.

Geras skalliinylkas “Czaini” 
uždirba ant sanvaitęs nuo 25 
lyg 40 doleriu bet turi mokėti 
nuo 15 lyg 50 doleriu ramios, 
priek tam pasamdo du ar tris 

kuriems moka 
nuo 10 lyg 20 doleriu ant san- 
vaites. Su dideliu paezedumu 
valgo ir niekur neiszeina, nesi
rodo ir nepraleidžia 
ant nieknieldiu ir surenka pa
lengva maža turteli.

Kinczikas niekados I
gauna savo sztominka ir kitus 
su kuriais daro bizni; moka už 
viską regirlariszkai ir teisin
gai. Ndkurie Kinczikai yra loc- 
n i ninku is penkiu ar deszimts 
skalbinycziu kuriose turi pa
samdęs darbininkus o pats tik- 
JtiįpĮ7|iuri.A

Taigi, pacze<lumas ir netin- 
ginysta žmogų atveda prie tur
to. Imkim paveizdi nuo Kin- 
cziku. — Lu Kven Lin pribu
vęs in tėvyne pasiliks tikru 
milijonierium permainos-Ame- 
rikoniszkus dolerius 
niszku.

pa gelbin inkus

lai prižiūri

4 4 Czaini

pinigu

neap-

ant Ki-

$10,000 UŽ GERA SZIRDI 
IR SVETINGUMĄ.

Ulster, Del. — James Wit- 
forman, farmeris aplaike -žinia 
buk Danielius Haley mirda
mas paliko jam deszimts tnks- 
taneziu doleriu už jojo miela- 
szirdinguma. Penkiolika metu 
adgal kada Haley buvo perlo
nu, tankiai atsilankydavo pas 
.Wittormanus kurie ji priim
davo ir pavieszindavo o kada 
Haley dasidirbo turtą, neuž- 
mirszo apie mielaszirdinguma 

atlygindamas 
už'juju gera

iWittormanu 
jam szimtaropai 
szitxlL Velionis paliko tik vie
na ’giminaiti kuriam paliko 
taipgi 15 tukstaneziu doleriu.

KŪDIKIS UŽGIMĖ ANT 
TRŪKIO.

Williamsport, Pa. — Pranas 
Lyndoll keliaudamas su paezia 
isz New Yorko in Pittsburga, 
staigai pati apsirgo nes buvo 
neszczla. Kundirktoris davė te
legrama in ligonbuti idant pa
sitiktu ligone czionais bet pa
kai! trūkis daejo lyg stoties kū
dikis užgimė ant trūkio. Ant 
giliuko radosi ant trūkio dak
taras Kief kuris kūdiki pri
ėmė. Tėvas isz džiaugsmo da
vė vardu kudilkiui Lehigh nes 
gimė ant Lehigh Valles trūkio.

NELAIMES LAIKE 
DŽIULAJAUS.i

'Chicago. — Amerikas paau
kavo suvirszum 200 gyvaseziu 
apvai'lcBZcziodami atminti lais
ves szlo sklypo per 4ta diena 
DŽiulajaus. Ne tik nuo fajer- 
k rok i U žuvo žmonių bet ir nuo 
automobiliu, paskandinimu ir 
kitdkiu nelaimiu toje dienoje. 
'Automobiliai užmusze apie 90 
žmonių po visas dalis Suv.
yalMiju.

GODUMAS KVAILIO BAUSME TYLĖJIMO
PIRKO
MASZNELE
MAINYDAVO SIDABRĄ

ANT AUKSO.

C < STEBUKLINGA 
KURI PER-> >

MOTERE VELUK GAUTI 
MUSZT NUO VYRO 

NE KAIP IN JA 
NEKALBĖT.

t

Chicago. Kokis tai S. M. 
Guyasuta ėmėsi ant lengvo bu
do dasidirbti
Pradėjo jisai pardavinet 
giszkas” maszneles su kuriu 
pagelba 'kvoteriai persimainy
davo ant auksines penkdoleri- 
nes jaigu maszndlia laikysi ant 
saules per dvylika valandų.

Vienas isz tokiu pusgalviu 
i atike jo tam raganiui o buvo 
tai kokis Mikolas Zarevski ku
ris labai geide apturėti tokia 
mašinėlė. Nuėjo pas Guyasuta 
ir už dvideszimts penkis dole- 

“stebuklinga masz-

greitai turto, 
“ma-

maszneles

rius* pirko
nele.”

Indeja^ k voter! in m a sz n ei o 
laike ant saules dvi dienas bet 
sidabras nepersi maine antli e persi maine 
auksines penk-dolerines, tada 
isz piktumo nuėjo ant palici- 
jos su skundu bet kada palici- 

raganiu, tasai 
dingo kaip dingo Mikolo dvi
deszimts penki doleriai.
PENKTA SESUO 

ISZTEKEJO UŽ
PENKTO BROLI.

Taip 
laimingos josios keturios 

keturiais
kuriu

jo atėjo suimti

Iron River, Mich, 
yra 
sesutes 
Bo r n s’u

su Keturiais broliais 
už kuriu isztokejo, 

kad Miss Et he1! Olson nutarė 
isztcketi už penkto brolio Ed
win’o Borns.

moterystesMazga moterystes suriszo 
sudže John P. Curtey kuris in 
laika paskutiniu penkių metu 
suriszo ketures poras Borus*u.

KOKIS GYVENIMAS, TO
KIA BUTU IR PABAIGA.
Noblestown, Wis. — Pati 

Sebastijono Rapczinsko ana 
diena pasi'kore su savo žiurs
tu ir butu atidavus velnini du- 
czia jaigu neimtu jaja in laika 
užtikus kaiminka -kuri atėjo 
paskolint muilo. Likos nupjau
ta tuojiaus o paszauktas dakta
ras tvirtina 
Priežastis

kad ji ji gyvens, 
ant 

gyvasties buvo pervirszinis 
naudojimas munszaines kuria 
motere dirbdavo. Vyras mote- 
res taipgi yra diddliu girtuok
liu. Porele turi asztuonis vai
kus kuriu ateitis yra labai ap
verktina.

u žs i k ei sėjimo 
buvo

/

Philadolphia. — Mrs. Fan- 
aplaike persisky-niė Spclkee 

rimu, nuo savo vyro isz se’kan- 
czios .priežasties kuria apsako 
sudžiu i:

“Mano vyras kaip kada už
sispirdavo ir užpykdavo ant 
manes -be jokio reikalo nepra- 
kalbedamas ne žodelio per ke
lis menesius ir tik
kaip žioplys prie stalo.
mus ir sugryždamas nuo darbo 
nopra ka i boda vo ne žodeljo. 
Papuoliau in baisu nerimasli 
ir nerviszknma per toki pasiel
gimu mano vyro 
ilginus dalaikyfi.

sėdėdavo
Kida-

u e

kitokius

ir negalėjau 
Linksmiau 

ma.n butu priimti nuo jojo ko- 
liojima, p'lalkimus ii 
nužeminimus kad lik in mane
butu prakalbejas nors žodeli o 
nebuezia jatm pasi priesz! nūs 
niekame, bet tasai nuolatinis 
tylėjimas mane štume in gra
bą. ir toli aus negali u iszkentcti 
jojo pasielgimo, 
pripažino 
nuo “

Vyrucziai sztai paveizda ap- 
malszinimo savo pacziuiiu ku
rios nuolatos zurza be paliovos 
ant jus. Bet 
kos moterėlės 
teitu tokiam nebyliui per žan
dą jog tasali tuojaus 
tu. Su musu 
taip;?. •’

3 aim
bet tasai nuolatini.4

” — Sudže jai 
t e i s V lie i r pers k y re

tvlincžio vyno.”

musu Lietuvisz- 
t nujaus pyksz-

t c
prakalbe- 

aniuoleliais J 1 ki-

t 4 
paikszysta

Jaigu pa
kai p 

dauginasi ir 
neprasza-

visi bepro-
— Taip kalbėjo pro-

LAVONAS
PASAŽIERIUS

NEGALIMAS DAIGTAS O 
BET TEISINGAS; NEG Y- 

VAS ŽMOGUS ANT 
LOKOMOTIVOS.

I■ ,f f

Saint IjOiiis, i\lo. — 
ležkelio .Stoties

Ant ge- 
pribuvo je'ks- 

prosinis imkis isz (Jliieagos su 
nepaprastu pasažioriu. Kada 
trūkis sustojo ant stoties, tar
nai patemi-no koki lai žmogų 
sodinti ant pryszakio lokomo- 
t i vos laikant i rankoje koki tai 
pundą. 'Tarnai
dėjo ant jojo rėkli idant atsi
trauktu bet tasai 
kurezes ant juju szauksmn.

Kaipgi nusistebėjo kada pri
siartino tarnai
sėdintis pasažierius buvo ne- 

rodos tai tasai 
ir li-

ge)ožkeli o pra-

rodos buvo

a rėžiau kad

gyvas. Kaip
žmogus ėjo geležinkdliu 
ko's t reliktas ,per lokomotiva ir 
užiniisztas o vietoje 
ratais maszinos, 
ant lokomotivos.

Nelaimingas laike

pulti -po 
puolė sėdintis

ma išželi miltu kuriuos ga’l 
del savo szeimvnos t*

rankoje
I ne
ko r io

TO

sze
gal ir sziadien lauke pareinan- 
czio tėvo mimo su duonele. Tn- 

nepatemino 
ne- 
gy-

žinieriusp visai 
idant suvažinėtu žmogų ir 
galima dhžinoti kur jisai 
vena.

Dvieju metu

KUDIKIS SUVALGĖ 60 
ZAPALKU.

Altoona, 'Pa.
dnkriuko Roberto Jones su
valgo 60 galvu'kiu nuo zapalku 
laike 4tOsDžiul'ajaiis ii’ mirti
nai apsirgo. Tėvai laja diena 
neszauke daktaro o kada kū
diki motina nuneszo pas dak
tarą ant rytojaus, tasai dirstė- 
lejas ant gulinezio motinosant 
rankose 
tina atnesze 
Gailestis motinos buvo didelis.

gulinezio 
persitikrino 'kad mo-

negyva kūdiki.

- - .... II ■ ■

PASZAUKE UGNAGESIUS 
ANT PABUDINIMO 

PASIGERUSIO.
Mount Carmel, Pa. — Juo

zas Andriiszkeviczius suradęs 
gulinti girta Tamosziu 
Ca-nn ant ulyczios ir uicga'lėda- 

jokiu budo, 
pagelba 

ugnagesius. Ant duoto signolo 
atvažiavo szeszi 

dvideszimts

■ ■■-   ■ m .I.-*- —.■« m-

Isz Visu Szaliu
gi H n Me

CIGONKOS RODĄ NEISZSI- 
PILDE DEL KVAILOS 

MERGINOS.

pa-

nM

iuos ji a d gaivint 
sumanė paszaukti in

ugniniai tro- 
antoirnobirni 

szimtai 
kur ugnis, 
iignagesiu 
užmokėjo 

o girtas Airiszis 
tik $5. — Dabar Andruszkevi- 
czius sako kad tai didele netei- 
singysta o ateityje kad ir 
sziimtas girtu Airi'šziii gulėtu 
ant ulvezios tai ne vieno ne 
gelbės.

Už

žiopliais ir keli 
pažiūrėt i

kai
su
žmonių

suvedžiojimą
j\ m Iru sz'k e v i ozi u's 
$25 bausmes

o ateityje 
girtu Airi'sziu

ne

n

MALDOS NIEKO NE 
PAGELBĖJO.

Chicago. — Zion City
uždėjo Elijoszius

kuri
II (Dowic) 

inkando kirmėle 60 metu Oli
veri Pringle. Senelis buvo mo
kytiniu pranaszo ir netikėjo in 

ir gyduolesjokius daktarus
tik gydosi maldomis
nia maldos nieko jam nepagel
bėjo ir turėjo mirti.

Zino-

Krolkavas. — Tula isz ezio- 
naili-niu tarna’icziu geide labai 

už vyro o kad netu
rėjo jaunikio, nuėjo pas burti
ninke cigonka, kuri gyveno už
miestyje.

Burfininko pasakė buk jau
nikis “tuojuus atsiras,” bet 
pirmianse reikė “

josios visas drapanas, vis
ką, kas rei'ke turėti 
kuri geidžia instoti 
moterystes. Ant 
gonlka. atėjo pas mergina

” a nd a rok u.s, 
stiebės ir kitokius ma

isz teketi

ti t ?

Rzeimvnos

i

|

ji#

Į
I4II
I
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SERGANTIS GASPADO- 
RIUS ANT LENCIŪGO.

Novoradomsk, Lenk. — Ku
nigas Nowrock i s likos
szauktas pas ligoni in gaspa- 
do.riu in kaima Stobiecka.

Kunigas pribuvęs nusistebė
jo nemažai. kada rado ligoni 
prikaustyta su lenciilgais prie 
lovos. Užklausė
priežasti o fieji atsake buk li
gonis Antanas Gabrik yra su- 
maiszyto proto o paszauktas 
“raganius” liepe ligoniui nu
skusti plaukus, iškeisti krau
ju ir prikaustyti prie lovos.

raganius”tuoju irs atsiras,
apraganau-

?lf'? Užpy'kes kunigas liepe tuo jaus
reikė prikaustyti *

Si

merginai 
in luomą 

rytojaus 
i 4

Gi
ll z- 

marsz-

atlinosuoti nelaiminga 'ir nu- 
vežti pas daiktara in Radoma.

'i!

ragainauti 
kinius, 
žesnius dalykus o paliko mer
ginai szniotcli kokios tai szak- 
n'ies, kalbėdama idant mergina 
laikytu t a ja szaikni po patalu 
per visa nakti. Galima dasi- 
prasti kad tarnaite ant tikruju 
pasiliko su szaknia lovoje per 

nakti o ragana
davėsi paimti, dingo 

nežino kur o jaunikio kaip ne 
buvo taip ir ne atėjo o mergi-

vi sa 
kas tik

nakti.

, nai pasiliko tiktai... szaknis.

metu Olgu te

KŪDIKIS PRIGĖRĖ PIENE.
Redding, Cailif. — Pasilikus 

viena tvarte 'kada tėvas iszejo 
laukan, -dvieju
Szubin inpuole in deszimts ga
lonu hleszine rugsztaus pieno 
ir prigėrė. Surado jaja po pu
se valandos kada pienu norėjo 
iszvežti. < Visi stengimai atgai- 

mergai-tes nuėjoviniino 
niek.

ant

KUNIGAIKSZTIS
PASILIKO KUNIGU

Daktaras isztyrinejus liga ra
do kad tik serga ant tuomlai- 
kin'io sumaiszyto proto ir lie
pe nuvežt ligoni in 
prieglauda.
NUSZAUTA PER VISZTA.
Varszava. — Gminoje Gul

ui ko, Rajanske, pati tenaitinio 
sudžiaus Toroszko inejo in 
kieti idant paberti visztomsl

paikszu
*

surinkus seklu. Kada motere inejo, visz- 
tos pasibaidė ir iszleke in vi

sžalis o 
kabanezio karabino kuris buvo 
užprovintas. Pasibaidžius visz- 
ta szoko ant vamzdžio *kuris 
puolė o szuvis patailke in sto
vi nezia motere kuri tuojaus ir 
mirė.

SKARBAS MURE.
. Pa-rvžius. — Dirbanti darbi
ninkai prie griovimo seno mu
ro Andeme, idant ant jojo vie
tos pastatyti naujesni narna, 
rado daug pinigu. Sienoje bu
vo inmurinta szrkszninis krep- 
szys kuriame radosi 850 szmo- 
teliai pihigu po 6 frankus, 1,- 
600 po 3 f ra rikli s ir 425 po 30 
soldu viename. Pagal Francu- 
ziszkas tiesas, tuom radiniu 
pasidalino lygiai kon t ra k to
rius su darbininkais ir visi 
ant lai k pastojo turtingais.

GIMĖ NEPAPRASTAS 
KŪDIKIS.

Nagumera, Rosije. — Kutai- 
so gubernijoj, tūlo valstieczio 
motere pagrinde nepaprasta 
kūdiki be lyties, Ikuris turėjo 
dvi galvas, tris rankas ir ant 
kožnos rankos tiktai po tris 
pirsztus. Kūdikis gyveno tik
tai tris dienas ir ant giliuko 
kad taip atsitiko nes Ikaimuo- 
cziai ketino ji ji užsmaugti.
20 UŽMtJSZTA, SZIMTAI 
SUŽEISTI PER VIESULĄ.
Viednius. — Dvideszimts 

žmonių užmuszta o szimtai ru- 
žeisstta per smaitkia viesulą ir 
lietu, kurio perpūto per Austri
ja praeita Ketverge. Viesulą 
padare milžiniszkas bledes. * 

Belgradas. — AsztuonuolikaJ 
ypatų žuvo-Zenikoje, kada up«* 
Rosna iszkilo ir užliejo artimu* P I „l> jt

Paskutines Žinutes I

sas viena užlėkė ant

NELABA MOTINA.
Kerczyk, Taurida. — Mergi

na Pelaga Vojciek, 34 metu, 
isz kaimo BieTka, pagimdo kū
diki kuri užmusze ir paslėpė 
ant pastoges tarp senu rakan
du. Žiidinsta iszsidaVe ir nela
ba motina likos aresztavota ir 
uždaryta kalėjimo. Mergina 
prisipažino prie kaltos n.es val
džia jaja nužiurinejo nuo se
niai kad turėjo kūdiki priesz 
tai kuri nežinant kur užkaso 
o szita paskutini ketino sude
gint prie pirmutines progos.

18 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ 
UPEJE.

Zofije, Bulgarije. — Asztuo
li iodika žmoni u prigėrė kada 
brido per upe artimoje Vi sto
vo, 
t ui ir truk ima debesio. Smar
kius lietus isZplako daug javu 

dalyje Bulgarijos 
milžiniszkas bledes 

ūki ninkami s.
ŽMOGUS—ŽVĖRIS.

* *

Padolns. — Kaime Obodov- 
k'oje, kaimuotis staiga! papai- 
ko ir 
kad turi 
kaime randasi. In laika dvieju 
sanvaieziu tasai pasiutėlis už
degė 48 grinezes, nukirto uo
degas ir iszbade akis 200 szu- 
niems ir katėms. Kada pribuvo 
pas ji palidije tiksle iszvcžimo 

pa i k sz u pr i egi a n d a,
ir kacziu ap-

Pelaga Vojciek

i

%

PO 25 METU VEDUSIO 
GYVENIMO JISAI PASI

LIKO KUNIGU 0 JO 
PATI MINYSZKA.

UŽ 300 METU VISI 
BUSIM PAIKSZAIS.

Boston, ^tass. — 
sidaugines
lyg sziam laikui 
jaigu prohibidijos 
lins greitai, tai už trijų szimtu 
metu pastosi m 
ežiais. ”
fesorius Llanfair isz universi
teto Battle Creek, Mich. Szim- 
ta. metu adgal, pailkszii radosi 
6,000 ant kožno milijono gy
ventoju. Sziadien randasi 45,- 
000 pai'kszu ir idijotu ant kož
no milijono. Priežastis to yra 
musu neregulariszkas gyveni- da injojo in miesteli Atotonil- 
mas, trucinanti gerymai ko
kius invede prohibicije, paleis- 
tuvingas gyvenimas jaunuo
menes ir persiskyrimai.

Septynesdeszimtas 
tas užgimusiu'kūdikiu mirszta 
pirm negu daeina metus, o tai 
pertai kad motinos norėda
mos už daug sportuot ir turėti 
lengvesni gyvenimą -atima nuo 
krūties kūdikius o augina ant 
bonkutes.

SZIMTAS NAMU SUDEGE 
KALIFORNIJOJ.

;Mill Valley, Calif. — Per už
sidegimą žoles ant pievų ug
nis sunaikino daugiau 'kaip 
szimta namu Mill! Valley ap- 
linMi-neje. Daugiau kaip 4,000 
žmoni u smarkiai kovojo priesz 
ugni kuri buvo matyta net 
San Framci-sco inlunkeje. Ble
des padaryta ant arti dvieju 
milijonu doleriu.

PAAUKAVO GYVASTĮ 
UŽ VĖLIAVA.

Pittsburgh. — Amcrikonisz- 
« t A A » a m •

25 BANDITAI 
SUSZAUDYTI.

Dvideszimts 
banditai 

Iilkos suszanldyti už visokius 
prasižengimus o ypatingai ka

kuri buvo i’szkilus po lie-
Ii

trucinant'i gerymai

procen-

Mexico Ci t v 
pe riki A1c k s i k o ni sz k i 

už

UGNIS IR MAISZATIS 
LAIKE LAIDOTUVIŲ.

Pottersdale, Pa. — Priesz 
nuvažiavimu 'laidotuviu miru
sio Jono Nealmon in bažny- 
czia, isz nežinomos priežasties 
užsidegė firankos prie stovin- 
czio gm-bo. Raudotojai inpud- 
le in dideli sumiszima iszbeg- 
dami laukan palikdami, ne- 
baszninka. Ant giliuko ugna- 
gesiai būdami arti, užgesino 
ugni, isznesze grabu o laidotu
ves nuvažiavo in bažnyczia. — 
O gal nebaszninkni buvo pri
žadėta ugnis ir mažiau kentofl 
ant ano svieto.
ISZMETE 2,500 DOLERIU 

PER LANGA.
Hoboken, N. JĮ Adolfas 

Miller sugryžę.s namo isz savo 
sztoro, padavė paežiai 2,500 
idant paslėptu saugioj vietoj, 
ka ir <padare — paslėpdama 
padusidkoje. Ant rytojaus pa
guldė paduszkas ant lango 
idant iszvedyt, pinigai iszpuo- 
le o kokis tai praeigis eidamas 
paėmė pinigus ir nuėjo sau to
linus. Norints palicijo jesZko 
gili irk ningo su na stojaus bot 
kur tau . suras žmogų, kuris

. - tuonis vaikus

arti

Maigai pasiliko laimingu. c

kas patrijotizmas buvo prie
žastim mirties Jono Crokovs- 
kio dienoje 4tos Džiulajatis ku
ris geide irizkolti Amerikonisz- 
ka vėliava ant savo namo. Vė
liava :buvo isztraukta ant va
rinio drato kuris susidūrė su 
eldktrikiniu dratu o drūtis 
elektriko užmusze Grokovski 
kada tasai ^dalypstejo d ra ta. 
Velionis .paliko paezia ir asz-

« >

co, kur nužudė kdlis gyvento
jus ir sužeidė mirtinai kelis po 
tam pasislėpė kalnuose. Vais
kus visus suome, puse suszau- 
de o kita puse pakorė ant tele
grafiniu stulpu kaipo paveizda 
kitiems 1 >a nd i t a ins.
ISZ KANADOS ATGABENA

GERYMU UŽ $30,000,000 
KAS METAS.

Washington, D. C. — Prohi- 
bioijos Draugu ve paduoda sa
vo raporte buk isz 'Kanados in 
Suv. Valstijas kas metas žmo
nes szniugleniai ir bntlogeriai 
pargabena visokiu ge.rymu už 
30 milijonu doleriu o gal ir 
daugiau. Ant papirkimo prohi- 
bicijos agentu ir rubežiniu sar-; 
gu szmugloriai iszduoda tris 
milijonus doleriu kas metas 
idant užsimerktu.

Sakoma kad Kanada turi 90 
milijonu doleriu pelno kas me
tas nuo gėrynių o Amerikas 
trotiina bilijonus per savo kvai
lumą. • , ■*
SUKAPOJO VISA

doleriu

'Milan, Italije. — Czionais 
atsibuvo nepaprastos ceremo
nijos kada kunigaiksztis Pa- 
tenno Castello isz Buscari li
kos i nsz vent y tas ant kata Ii- 
kiszko kunigo o jojo pati Don
na Angela Anteri priėmė zoko- 
na. minysžkos. Jisai dabar va
dinasi kunigu Ignatius o ji ji 
sesuo Maria de Jėzus. Pora bu
vo vedus per 25 metus* buvo 
bevaikiai ir ant galo nutarė 
užbaigti savo gyvastį del labo 
bažmyczios.

Kunig.
klioszJtoryje Carrobiolo di 
Monza o jojo pati kliosztoryje 
Restocco. Bažnycze buvo pri
pildyta žmoni mis o kada jojo 
motore priiminėjo juoda abi
tu, josios vyras mate tik minu
tėlių veidu savo 
drauges, kurios daugiau nema
tys. Po atgiedojimui per kun. 
IgnahvTo Deiim, uždėjo baltu 
Vožiu vainiku ant galvos savo 
paezios.

per 25 motus* 
■ir

Cast dilo
i Carrobiolo

mokinosi

gyvenimo

1

TRUMPI TELEGRAMAI

vakarinėje 
ir padare

buvo tosios nuomones 
viską sunaikinti kas

rado

SZEIMYNA ANT SMERT.
Detroit, Mich. •

Po vylo Evangelisto, 43 metu, 
jojo paezios Samtinos, trijų 
dukrelių ir sūnaus, surado kai
mynai! sukapotus kirviu galin

La'vonus

.11 Mount Carmel, Pa. — 
Pennsylvania kasyklos kurios 
nedirbo per du imeiwsiu<s, pra
dės vein dirbt nž'keliu sanvai-

!■' . i.n Ii !■ _. i*, .. i

ežiu kada užbaigs na u,ja sk rė
pė r i. >

11 Ąlliqudppa, Pa. — Mariu
te, 2 metu dukrele Juozo Jusz- 
keviezio apsiszutino taip, kad

ežius lovose per nežinomus žu- m*10 111 Uumpa. laika.
dintojus ar kolki pasiutėli. Nu
žudytas 
evangelistas 
mokslą.

buVo keliaujantis 
ir skelho Dievo

' 'u.

U Detroit, Mich. — Laike 
losaimo boles Madk Parke, su
lūžo stoindas ir 115 regėtoju Ii-
kos rnazdawgimt Mi'įeiMi.

L /

in
pas ji 30 sziinu 
laistytu karasinu isz kuriu ke- 

v »

fino pasidaryt/i sau žibintos.
PASIKĖLIMAS

UKRAJINOJE?
Bukaresztas. — Czionais da

vėsi girdot smalkus szuviai 
ant Rumuniszko-Rusiszko ru- 
bežiaus artimoje Sorockos.

Badai Rusišzki kareiviai ap- 
maiszinejo Ukrnjinieeziu pasi- 
kdlima. Manoma kad daug už- 
muszta.

MERGAITE ŽVĖRIS.
Septynioiikoš. 

mergaite Saijfi Soshkih, 
artymo miestelio, kirviu

J 
motinai perkirto nugarkauli ir

Bertinas.
metu 
isz 
nukirto savo 9 metu broliuką

frankas, savo jaunesniai sesutei 
vos nenukirto abi rankas lyg 
alkuniu, gyvenusiam pas juos 
dedei perkirto dvejose vietose 
galva o jojo paežiai perskriode 
pilvą. Vei<nis^ko' budo mergai
te uždaro ip prieglauda dėl pa- 

| U I
I 11 I ■ : -rtiiszdiii. x* a

Ii

1

ypatų žuvo-Zenikoje, kada upw

namus. >

U Chicago. — Valdžios dar
bininkai pavogė 50,000 galonu 
geros gužutes verties $2,000,- 
000 o in bacz/kas pripylė už- 
marglnto vandens; Keli darbi
ninkai ir inspektoriai likos 
qresztavofaisi >
111 - Leghorn, Italije. — Mar

czionėsa Štrozzi Alaspina nn-
szovė savo du vaikus po tam 
pati sau gyvastį isz nežinomos 
priežasties. Josios vyras yra 
apiciorium Italiszkoje kariu- 
meneje.

H Mexico City. — Laike 
pirmu pamaldų czionaitineje 
katedroje tiek žmonių susigrū
do, kad apie szimtas žmonių 
likos sužeisti isz .kuriu keli

! MM i V i-^> T jmirs. 7
* .i «» «•**. «MM»mirs. J
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Kas Girdėt
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Daug labai tnritne gnodoti- 
nn motorėliu kurios yra užsi- 
rasze ir 'skaito “Saule” ir su 
kožna diena toji szeimyna Je- 
vnezin pasidauginu ir kaip 
mnms raszo tai kožnas vvrns 
labai isz to yra užganadintas 

• nes pamote nereikalingas su
eigas su kūmutėms, grinezes 
gerinu prižiūri ir pasiliko die
vobaimingoms
Butu naudinga idant visos mo- 
teres imtųsi už skaitymo.

Saule

moterėlėms.

Tankini apflaikomo skundus 
nuo musu skaitytoju buk kas 
tokis vagia
Tieji visi katrų “Saule” 
dingsta, teguli pasirūpina nu
tverti vagi ir tiesiog ponu bro
li nutempi* pas vagi o pamaty
site kaip tokis ponulis vagis 

. bus nubaustas. Jau ne vienas 
smagiai at kosėjo už grabineji- 
ma svetimu laTkraszczin. Rei
kė žinoti jog pacztine valdžia 
už lai baudžia rustai.

juju laikraszti. 
katrų

i t n i xj hi
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Ulisite visokius sžnstflavus ap 
linkui narna kuriuose muses 
iszsiporm. Mažai <pri gelbsti 
naikinimas mušiu su pageTba 
popioros, trnoiznos ir 1.1. Sie
tai languose ir ant duriu per- 
sergsti mus nuo ju truputi bot 
ant oro negalime nuo ju apsi
saugoti. Dabartiniam laike yra 
goriausia isznaikinti muses o 
tai per praszalinima szaszlavu 
isz namu ir kiemu.

Mažai

Nuo kokio tai Įniko Anglisz- 
ki laikraszcziai bubnino buk 
fiuv. Vnl'st. viesjjpataujn dide- ■ 
lo gerove, žmones turi užsiėmi
mus ir fabrikai gerai dirba. 
Pasirodė kad tai netiesa nes 
pats prezidentas Hooven’s da
bar yra labai susi rupines mil- 
žiniszka. bedarbe ir maukto ko
kiu bud n duoti užsiėmimą del 
szimtu tukstanezin žmonių ku
rie randasi be danbo. Preziden
tas su pagėlba žinunu tyrinėja 
bedarbiai • 
budu galima bddarbe užbėgti.

fabrikai

mmiM*1' ** flfic • **QT5

JONAS ROCKEFELLER 
TURI 90 METU.

žymiau-
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.1 o na s Roc k o te 1'1 e r, 
sės milijonierius A marike, ana

... . , n , diena a p va ik szt i n ėjo savo na-pnilejimn .r koltni. Npw Y()r|(e suk,1V(,:

Galu gate nutarta imti pen
kiolikta deszimtmetini 
Balandžio 1, 1930 m., i 
Butas priėmė centos byla Bir
želio 13 d., ir prezidentas pasi- 
rasze po byla Birželio 18 (L, 
1930 m., suskaitydamas netik 
inima gyventojus, bet žemdir
byste, darbus ir kasyklas. Ats
tovu Butas turi narius, ir vie
tos Bute bus paskirtos kulig 
cenzos pasekmiu. Bylu aprūpi
na net nuo 500 iki 
ežiai i u darbininku. Tie darbi
ninkai turės iszlaikyti civiles 
tarnystes egzaminus. Jie turės 
sekti Riiskaitytoju darba. 
gy vento ju suska it y toja i 
paskirti. Pastangos dėtos pri
versti tuos suskaitytojus isz
laikyti egzaminus bet nebuvo 
pa sėkmingos.

Nauju banknotu invedimas 
Bet tas 

nereiszkia, kad visos senos 
banknotes bus suszauktos, iins 
kiek laiko pakol naujieji pini
gai bus pilnai vartojami.

Pirmos mažesnes formos 
banknotes inims visokias 
szis apart Nacionaliu bankno
tu ir visas denominacijas nuo 
$1. iki $20. Mažos formos auk
siniu certifikatu ir federates 
atsargos uotu suvirsz $20. de
nominacijos bus iszleistos bis- 
ki vėliaus. Mažos formos Na
cionaliu banknotu bus atspauz- 
dinta ir iszleisto sulig czarteri- 
niu numeni prasidedant Lie
pos 15 d., 1929 m.

Po Liepos 10 d., 
kos povėliai pradės rinkti se
nas banknotes, ju vieton per
mainant naujas, visus iszmoke- 

ki atpratinti nuo blogu papro- jimus padarys naujais pini
gais. Po ikek laiko tik nauji pi
nigai bus vartojami/nes senieji 
bus surinkti.

Kaip ankseziauš buvo minė
ta naujos banknotes bus daug 
mažesnes ir tokiu budu paran-

Tūlas milijonjeris
Yorko tvirtina buk niekas ne
gali in trumpa laika dasklirbti 
teisingai milijoną doleriu. To
dėl, kagi galime numatyti apie 
lokius Amerikoniszkus milijo
nierius? Kaip pasirodo isz jo
jo apreiszkimo tai visi yra ap
gavikais ir klasidirbo milijo
nus apgavingu budu. O gal tei
singiausiu žmogum-milijonio- 
rinm yra butlegeris!

isz New

Gal brangiuose pypkia ant 
svieto turi Persiszkas szakas. 
Toji pypke padabinta in bran
gius žemeziugus vertes ma
žiausia puse milijono doleriu. 
— Rūkymas isz takios pypkes 
ne yra smagesnis už pypke ku
ri kasztuoja deszimtuka.

žmogųPiktumas žmogų inveda 
in dideli ergeli. Laikais isz4a- 
rem tokius žodžius kada esa
me užpykintais, kad už tai gai- 
leturnoms per visa savo gyvas
tį. Tėvai neprivalo bausti sa
vo vaikelius kada yra užpy- 
kia nes jaigu tėvai randasi to
kiam padėjimo tai tankiai tė
vai nubaudžia vaikus du kart 
tiek, kiek privalo nubausti. 
Palaukite pakdl jums piktu
mas pereis o tnda nu bausk i te 
vaikus su ryksztcr arba pilonu 
diržu. Bet jaigu kūdikis turi 
pikta upa, tada tėvu privalu
mas yra kovoti ir isz va ryt i ta- 
ji upa priesz szeszis metus nes 
po tam laikui jau sunku kndi-

ežiu ir budu.

mergaites

cenzą 
atstovu

1,000 spe

Tie 
bus

prasidės Liepos 10 d.
kad visos

ru-

visęs ban-

Nekurtos musu
yra tosios nuomones kad turė
damos sziek tiek mokslo, juju 
t inkarais use vieta butu kur 
bantkoj, sztore ar kur kitur, kesnes. Nebus lengva apgavi- 
Bct ne viena neapsvarsto kad 
josios mokslas daugiaaše pri- 
siduotu kuknioje arba pas siu-

sziuos

gimimo dienois, 90 metu. •Senu
kas da yra gana drut’asir svei
kas pagal savo amžių.

ŽUVIES “CHOWDER”

gaminti valgius ir 
“chow- *

kaip tik skonus pietus ir

*
Laika nuo laiko szeimininkei 

nusibosta 
todėl sekantis žuvies 
der,”
yra lengva padaryti.

Reikia vartoti:
11X» svaras žuvies (szviežios ar
ba sūdytos arba isz blokes).
9 bulves, nuluptas ir supjaus
tytas mažais szm o toliais;
1 svogūną, supiaustyla.
2 puoduku markvu, supiausty- 
tu mažais szmotoliais.
Vi svaro siūlytos kiaulienos
3 puodukai pieno.
pipiru
3 szauksztus miltu.

Supiaustyk sūdyta kiauliena 
mažais szmoteliais skauradoj 
kopk su supiaustylu 
penkioms minėtoms. Tndek ap
kepta kiauliena ir 
morkvas, bulves in 
apipilk verdaneziu 
Visos daržoves 
pjaustytos mažais 
Virink pakol visos 
vra minkszlos. Gerai iszmaisyk 
tris szauksztus miltit in • pusė 
puoduko szviožio szalto pieno, 
indek in puodą ir maiszyk po
vėliai pakol sutirsztoja. Pri
dek liekama pieną ir žuvi, ku
ri mažais szmoteliais supiaus- 
tyta be kiauluku. Virink pako* 
žuvis yra minkszta, paprastai 
apie deszįmts miniftu. Jeigu 
nenori vartoti kiaulienos, var
tok

svogūno

svogūną, 
puodą ir 

vandeniu, 
turi buti su- 

szmoteliais.

karas bandyti daryti 
naujus pinigus.

Didumas nauju pinigu bus 
veczka arba ir skalbinyczioje. 6 5/16 X 2 11/16 coliu. Viena ‘ 

puse turės vienodus padalini-, 
mus kita puse inžymiuju sza- 
lies vyru portretus.^ Penkios 
ruszys popieriniu pinigu szinn- 
dien Užleista — Suv. Valstijų 
nętos, sidabriniai certifikataj, 
auksiniai certifikatai, federa
tes atsargos notos ir Naciona- 
liu banku notos.

Visai nauja stipresne popie- 
ra bus vartojama naujoms 
banknotoms. Bus patogiau su
lenkti negu sena. Kad nors 
smilkiniai siūleliai Vartojam! 
bus padalinti per visa bankno
te ir ne tik vietose kaip senieji 
pinigai turi.

Ar gal esate tosios nuomones 
kad knkno, skalbimas, siuvi-
mas negabi buti pagerintu! Ar 
manote kad raižytojos kukor- 
kn knygų arba sfluveczkos ku
rios pasiuva puikia uses szle- 
bes nepradėjo nno žemiausio 
laipsnio? Atsiminkite tankiai 
ant priežodžio:

Meisteris nogime tik iszsi- 
dirbo per savo sunku darba.

Geidi buti gera gaspadine, 
turi pinniause būti tarnaite.

Pamažėl! tik iszsilavinsi ant 
gero amato:

Po visa Amerika prasidėjo 
kova prieszais muses idaftt jai- 
Kcs isznaikmt' kodangiausia 
nes daktarai pripažino kad 
muses yra aėiaru. Muse atsi-, 
lupdama ant Visokiu puvėsiu 
surenka ant savos bakterija 
visokiu bjauriu ligų praplatin
dama ant suaugusiu ir vaiku. 
Idant sumalžinti Irttipanezes li
gas, kožno privalumu yra nai- 
kinfi kiek galėdami muses.

v Pasekmingiause yra isznai- 
kinimnff nmriu jėign prasZa-

4 t.* * •

“ K. Rėklaitis “
) * , t

Lietuvisskaa Graborlut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
moksle. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes. '
616 W. Sprvce St r., 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street, 

TAMAQUAil • PA.
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iiĮtinta. 
«vie- 
aero- 

planas. Ji padirbo ir siistatw 
broliai Wright, Ale pirmutini r 
iRzmislflR priguli Kress’iii.

Broliui Wright apskelbė pre- 
tensijas prie loenumo aeropla-

fii 4**r'11 *11 1

t

I Sziemot taigi užg h.

to tikras naujos gadynes,Sveiki broliai ir seseles, 
Susiirinkia jsz kaimeliu, 
pniiiėtes sziaR dAinnosime, 

'^Liūdnas mintis palinks- 
‘ . minsime.

. . *
Praleidžiam savo dieneles, 
Da ton yra žalios rujeles, 
Jhlni daržai bijūnėliu, 
Tu randon u žcnnczingel i u.

Gražiai žydi pi na v i jos,

Augsztas diemedelis žaliuoja 
Kur jurgineliai raudonuoja.

<
•■L

1—Parėngk'ie savo vyrui na-
« ~ . L 1 • *4 . .. •

a KAS ISZRADO
aeroplanA?

(mini džirtiigsmii o netnro^ prie-
ža sez i ii i »že i tl ‘ v alk a ra i s i n u r- 
vas ir pulruimius.

2—Nuolatos |bukie linksma 
spinduliu sau-

• ) Tos baltosios lelijos * -

!

1 ♦

'Nei Bleriot, nei broliai Wri
ght Aeroplanaus iszradimas 
pridera laikyti jau užbaigtu, 

jam 
turintis savyj taisyk-'

kada jau buvo padirbtas 
modelis,

nu iszradime, kokis jie nebutu 
tipo. Jie tvirtina kad kaip Voi- 
sino, taip ir Blerioto aparatai 
yra nuo ju nukopijuoti. Be abe
jones toji ju pretensįja yra. 
moksliszkn bet anaiptol ne ju- 
ridiszka. Aeroplanas Blerioto

left mawtinos InkHtymui. Nei yrn jn]t kitoks nei' Wright’n,

ant laiko ta imi ežia 
vyras sugryž

ir pri(‘lahki 
los namie.

Kada tavo vyras sugrysz' 
isz darbo nekankykie ji savo 
ergeliais,

4— Stengkis tureli pagamin
ta valgi
valanda kada 
nuo darbo.

5— Virkie gerai! Jaigu jam 
namie valgis nepatiks, tuom 
daugiau ;bus gardesnis- gory- 
mas karczemoje. '

6— Negamink valgio su szak- 
nimis nes lieji priduoda vyrui 
dideli troszknma.

7— Virkie visados isz dar- 
, su pienu ir miltais o

valgis

G a rd u s k v a pa s t ii žole 1 i u, 
Skamba balsai mus seselių 
La k sžt i n ga 1 oi i a i g i ed a 

navatniau 
O broleliai da garsiau.

t

$

Sode gražus obuoleliai, 
Vadi n mane jauni berneliai, 
Gieda gegute ant žalio lapelio 
Linguoja alyvos žiedeliai.

t

žoviu su pienu 
taipgi duokie vaisiu.

8— Tm'kie daily’bas ir rūpin
kis apie tuosius dalykus kurie 
užima tavo vyra. Klausyk i e su 
a t yda, to, 
aiszkys kaip skaito geru/) laik? 
raszczius arba knygas.

9— Jaigu ka'da vyras sugryž- 
girtas tada

Pasikalbėsi su juom tada, ka
da iszsįpagirios nes tada kal
bės i szm i n tingai ir
Kitaip... kumszczios- bus dar
be.

10

k a tau kalbos arba

tu namo tylėk!

lean trini.

Jaign vyras turi pagei
dimą prie girtuoklystes tai už- 

juom in kokiasiraszykie su 
draugove.

Puikus takeliai po sodeli, 
Ten vai'kszczioja mano pančio 
Vadinu jauna pas savo, 
Ji man ranka padavė.

Sveikinu ja kolinksmiau, 
Sėdome .po krūmu kur vešiau, 
Kalbėjome senesnes atminties 
Ant tolesnes mus pažinties.

Vienas in kita žiūrėjom, 
Linksmai sau kalbėjom, 
Linksma buvo ta dainele, 
Kad kalbėjom sau vienutelo.
Praėjo tieji laikai ir dienos, 
Nerasim linksmybes ne vienos, 
Pasenom, meteliai slenka, 
Kaulai in grabus pasilenkia.

---------------
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SMERTIS IR
ADVOKATAS

Buvo karta advokatas, kuris 
111 re j o sm a r k u 1 i o žu Vi 
užvidetu ne kubilus musu Lie
tu viszkos moterėles, sunkiauso 
prova jisai iszlaimedavb. para
grafus male burnoje kaip duo
na pirsztliosia,

t koki

isz juodo pa-
• daržovės 'dirbdavo balta, jeigu kada pri

reikėdavo tai padarydavo, jog 
du ir du tni penki. Už tai bijojo 
jo slidžios o vagei vadino'ji ju 
patronu ir karalium.

advokatas

miniftu.

szaukszta kito riebumo. 
Vieton szviežios žuvies galima 
vartoti sūdyta treška, arba ko
kia rūkyta žuvi arba net bile 
kokios mėsos, <arba ir visztos. 
Taipgi su daržovėms, galima 
vartoti kokia kita apart mork- 
vu. Jeigu sūdyta žuvis vartoja
ma reikia pamirkyti pirmiaus.

—F.L.I.S.
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Ekskurcijos Seredomis 
_ in —

Atlantic City
10 IR 24 LIEPOS

Ant Regulnriszko Treino

Isz Ryte
Shamokin .........
Mt. Carmel . ..
Ashland...........

.... 8:00
5:10 t 

.... B:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) .. 6:39 
Philadelphia ribus ........ 9:30

Grįžtant—Treinas apleis Phila
delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treiriu tarpe Phi-

ne pinigais atemosija u st, o
i nuo josios dalgi, pieskini laik

rodi ir drobule o kad ir to da 
buvo per mažai, nutrauko nuo 
josios skūra o palikes jai tik 
kaulus iszmotc laukan.

Nuo to laiko smertift danginu 
ne nori eiti imti jokio advoka
to, o nespasabas buvo idant 
juos palikti prie amžino gyvas- 
czio, per tai Szv. Petras surėdė 
idant nuo tuo laiko tik velnoi 
advokatus 
lyg sziai

Karta advokatas apsirgo 
kaip ir kiti žmonis, jog ne pi
lules ne visoki maiszimai nie
ko jam negialbejo, ant niek 
prisidave visi pleisterei ir tru-i 
čižuos isz aptiekos. Buvo sn 
juom kas kart arsziau net vie
na diena inslinko smertis ln 
pakajn ir (paszauke:

— Ui k szen brol ink!
— Pamažėl i mano szirdžiuk! 

Nori mane paiimti, o tai kokia 
prove f v 1

Po tu žodžiu pagriebė savo 
knygas ir nagi pradėjo jai 
skaityt ir davadžioti visas pro
ves paragrafus ir jei davadžio
ti jog ne turi prie jojo mažiau-;

■ sios tiesos. •
Smeftis, kaip jau žinomo tu-; 

ri nuolatos eiti pagal teisybe, 
pradėjo su juom bartis ir ture-; 
jo ant visu užijietinejimu atsa
kymus, o reikė pripažyt jog tu
rėjo teip-gi liežuvi kaip boba 
ant Jomarko.

Ėdėsi su savim per 13 ady- 
nu, net. šmertis persitikrino, 
Jog ne galės inveikti advokatą, 
norėjo isze.iti laukan.

— Palauk truputi kurnate!
— suriko advokatas, o pagrie- 

• bes jaja už drobules, pareikala
vo idant jam užmokėtu kaso
tus už sugaiszima 13 adynu. '

Hmortis baisei persigando, o 
buvo nuoga, 
prie pabaigos menesio, pradė
jo melst, advokato jog pagal

!

kaip redaktorių

instatas dangaus no valo jai tu-. 
• reti pas savo Amerikoniszku
doleriu Jog priaiego no tiklcz/is
ta ta bot ir ubagysta lyg amžių ei *

l

I.

' •

Bleriot, nei Fnrman arba Wri
ght neiszrado tos taisykles, jie 
lik padirbo aeroplanus. Skirtu
mas tarp iszradinrlo, o sustaty
mo (nahudavojimo) remiasi

ladelphljos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4-00°^
Ant Readingo GeteĮinkelio

V*

i
1 p

j

I
1

A V

t

pagriebtu, kas ir 
dienai atsitinka

teip bus Ivg pabaigai
—F.W.S.B.

TEIP-GI NEŽINOJO.

Karczemoje Szenadori sėdė
jo keliolika vyru o terp pasi-

ir 
svieto.

kalbėjimo vienas isz ju iszsi- 
tare:

— Užduosiu jum misi i, bet 
kas josios nea'tmys tasai turės 
man 25 centus inmesti in kam- 
zoles kiszeniu, ar gerai?

— Gerai paszauke visi.

mo (pahudavojimo) 
tai-gi ant to, kad iszradrmiu 
reikalaujama talento, pasaky
sime net genijaus, 
mas — pinigai ir 
techniszko mokslo, kai p* tap in
žinerijos.

Teisybe pasakius 
aeroplano modelis 
Viedniujo 1877 metuose. Jo isz- 
radeju buvo Austrijos, inžinie
rius Wilhelm Kress. Tasai se
nyvas iszradejas dar ir dabar 
gyvena Viedniujo. Jisai nese
niai savo akimis mate Blerioto 
su aeroplanu lakstymus žiurė
jo iii tai su aszafomis... Juk jo 
iszmishi dabar kiti naudojasi 
— o jis? Ant jo taigi iszsipilde 
per daug brntaliszka sakme isz 
Fvangelijos, kad niekas ’ norą 
pranaszu savo tėvynėje.

Kress’o iszradimo isztorija 
yra liūdna. Priesz 32 metus 
Kress padirbo lakstomai ma- 
szinai modeli. Per paskaitas ir 
iszguldymus savo maszina vi
siems rodo. Maszina isz tikro 
lakstė ant gaivu nusistebėjusiu 
klausytoju. Kress savo aparata 
pavadino “acroveloco.”
Dykai biodnns inžinierius pas 

visus prasze parėmimo, pini- 
giszkos paszalpos, kad subnda- 
voti latsakanczia maszina.

Juokiasi isz jo, o patylomis 
jis vadinta beproeziu.
Kress ta savo nauja iszradima 
garsino per laikraszczius ir ki
tokiais budais. Niekas tada 
net nodaleido, kad žmogns ga
lėtu oru lakstyti kaip koksai 
pauksztis. Kress taigi su savo 
tuo iszradimu prapuolė.

Vėliau vienok Jam pasiseko 
padirbti du aparatus. Ale abn- 
du ji apgavo. Kress su vienu 
inkrito upeH. Aparatas isz pir
mo nuskendo. Iszradejas buvo 
iszgelbetas, ale nuo to laiko 
nedriso paszalpos tam savo isz- 
radimui. Bleriot nupuolė 10 sy
kiu, ale buvo ant tiek turtingas

lai-gi ant to,

bilda voji- 
kiek Įiors

pirmas 
pasirpde.

Dykai

— Gerai paszauke visi.
— Kas tai yra? Kaip gali

ma padaryti, idant du kiauszi- 
nius virti trijnosia puodeluosio 
bet, teip idant kožnam butu ly
gei-

Niekas neatmyne ir visi in- 
mete po 25 centus in kamzole.

— Na, dabar pasakyk mums
— užklausėkaip tas darosi?

Visi iant kart.
’ 'I

— Asž teip-gi nežinau — ir 
asz inmesiu 25 centus in kam- 
zoie.

’"'W .... N
Z
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YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

(4

t

kad galėjo statyti vis liaujas 
maszinas. Kress-gi buvo bied- 
nas, o “žinovai” nusprendė, 
kad jo idėja yra nuskendus, o 
jos t perėja s — fantastas. Gau
sa finita. 1

Nuo 1890 metu aplink aero
planus darbavosi Otto Liliont- 
bal. Budavojo jis paploksz- 
czius su kuriais tankei nuo/na
mu stogu leisdavosi žemy P pn- 
nasziai taip kaip su parašėliu. 
Ale aeroplano idėjai, kuris tai 
•galėtu lėkti ir judi uties 'lygiai 
auksztyn, kaip ir prieszakyn su 
motoro pagelba — buvo t prie- 
szingas. Pagalinus 189G metuo
se su savo taja maszina nuo. 
stogo nei am i nga i nupuolė ir 
nusisuko sprandą.

Po Lilienthalo intekine pra
dėjo broliai Wilbur ir Orville 
Wright darbuotis ant pana-

žinovai

Greitai veikia. Gausite aptiekose. SZUIIS pastatymo bet kad ji ISZ

Ant. J. Sakalauskas 
: LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) ?

aukszto pultu ne tiesog žemyn >

panasziai kaip zeppelino or
laivis nėra idenliszkas su Le- 
baudy orlaiviu. Ale pirma ae
roplano tipo subudavojd bro
liai Wright, o visi kiti ju pa
sėkėjai. Panasziai ir orlaiviu 
taisykliszkas tipas priguli prie 
broliu Mongolfier, kuriu pir
mas orlaivis pasirodė dar 1783 
motuose ant Parvžiaus...

Broliai Wright nėra pirmu
tiniais iszradejais, ale jie pir
mutiniai subudavojo aeropla
nu. Bleriot ir Prancūzai — ju 
pasėkėjai.

sekėjai.

ANT PARDAVIMO. f

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 1G ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

Dr. T. J. Tacidauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kllne Sstoro
19 W. Centre St; Mah&noy City 
■ .... .. ........  . ....... .. ■ ........ .........nA. |

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojama bu 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

41 . 'I|' f i . 1 *UHi ' ■' “

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite 

Quick Relief Tablets
i

Preke 25c Baksukas
Del Rumatizmo ir Skausmą

Peczuose, imkite
Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS 
f < ♦

Litschs’Drug Store

u

I

14 E. CENTRE 81?. 
MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS
UETUVISZKAS GRABO R1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL A PATTERSON STS., fl 
' ST. CLAIR, JA. f

Bell Telefonas 1430-R
'■N ♦

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus panio- 
szia nuo paprasseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del

bet patižusiai. Po tam 1904 uidotuviu, vedliu, krikutyniu ir
1 _ 1 ’ 1 A • W ....metuose pradėjo vartoti prie

- - —- ----- ---- -
f

331 W. Centre St j Shenandoah, Pa

t/

laidoj ima atliekam rūpestingai

Nuliudlmo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa*

bot advokatės, senas suk- : 
ežius, pasakė, jog tai ji nieko, 1 
nėapeina/iy kad tfirmiaus isz ’ 
pakajAtis josios neisfcois, pa- '
kol nėatsilygys su juom.

Matydamas ant galo, jog bo 
bu Vėtra ii* kuiliais udodAsi at

- i . i » . ‘ ■ > * * ( |

I i

< ■ I

t

kitiems pasivaiinčjimamB. • ,
u - - ------- ----------- --------------------- . . ■ - - -----------

. •<*

f ■ i

J Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

L Isz Mahanojaus ir Glrardvllles 
į jeigu kas pareikalaus mano pa^ 
; tarnavimo tai mėldžiu man tele- : 
i lekuoti o pribusiu in deszimta į

minutu. Poll Telefonas 872

I , r •
i' <L

IT

* i
r

■■■ TOST C0.
MAHANOY CITY, PA. ‘

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jnsu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

MERCHANTS BANKING
,4*‘« ' •*’ * ..M. .

H ■ i ! •

del žmogaus kuris dirba ir czedifia. ' Dekite akto 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

] j kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. ’ ‘
; > 
4
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SLAPTINGA 
PIKTADARYSTE
Isz Nieko Prie Milijonu.

— Nerodiju atidaryti gra
bo nes nuo to lavonas greitai 
genda ir lengvas laja liga už- 
tefkrrflmas.

’ Sargas apie tai pranesze ka
lėjimo gaspndoriui ir netru
kus dn vvrai itsznesze ant mo- 
rn graba juoda medina toki ko
ku ligonbirtis duoda -savo pen
sijon i ori ams.

Buffel pamatęs graba palen
kė galva.

'Negalėjo jisai suprasti kad 
tokia pa.-^ibjaui’etina skryno 
užlaiko savyje patogia mergi
na su kuria neseniai vaikszti- 
n e joki ant tUto mislydamas 
apie savo gražia ateiti.

Neszikai paguldė graba ant 
rankinio vežimėlio o Buffel 
insikinke vėl dr nutraukė savo 
keliu. Tai buvo nėlengvas dar
bas vežti graba New Yoiko 
nh'cziomis.

*

Turėjo su sunkenybe -lenktis 
karietų ir visokiu vežimu bet 
nuolatos ženge pirmyn, sfiūk
damas in Fire TMlaml ant fnr- 
mos kur gyveno !su motina ir

V A _ • • •

t (ikia pasibjaurėtina

*

broliu. Žinojo kad senes nėra 
namie tai-gi jam ramu buvo 
kad niekas nesiprieszins jai 
bus grabas padėtas namuose.

Isz laiko apmislino vieta 
kur paslėps graba o po asztuo- 
niu dienu pakels antvožu idant 
persitikrinti ar Jetta tikrai 
numirus. Taip liepe jam myli
miausia mergina savo laiszke 
priesz smerti.

Jai neatsikdtein per 8 die
nas — rasze Jetta — tai jau 
tikrai busiu numirus. Tada ga- 
Ii graba užkasti ir mano palik
ti ramybėje.

Jurgis .susilaike su grabu 
priesz farma ant kraszto ma
riu, arti mariu žiburio nes 
czionai buvo jo farma, geriau 
pasakius varginga triobole per 
kurios stogą Viesulus pute 
kaip per sietą.

Jetta

susilai'ke

Viesidos

4 r I
i 8^1 ligonbuitek. • • ®prejo taipkija^ grabute. * iss^l ligonbuit®#. J Tprejo ‘taip,

Tad nebuvo koks tai pra&tafl- pat sn savim ir ginklus ir, at-' 
grabas, paprasta skrynia, bet 
ji priesz save pamato pinku 
auksuota . graba. Apmusztns 
visas sidabriniu sknrbn o ant 
virszans 
balto, 'kaip sniegas, 
krucifiksai.

— Tai grabas Williamo
Stuart —atsiliepe Herrieta su
sijudinusiu babni — taigi ežio-, 
na i randasi milijonieriaus pu
blikai kuris u»ž gyvasties net 
nepamislino kad gulės tokiame 
prastame skiepe, galima saky
ti duobėjo.

Tuo tarpu Herrieta iszgirdo 
kokius tai stebėtinus atbal
sius. Jai rod(»si jog girdi mur
mėjimą ir vandeniu oszima, 
vilniu lakstymu in įkrautus be- 
sidanžant.

— Kur asz esmių — klausė 
pati saves — kur mane Jurgis 
Buffėi paliko, Ikur-gi jis palai
ko visus pavogtus grabus?

Pakalo angsztyn lempute ir 
skiepą apszviete niszkiau.

Ir dabar atrado tiesiog pa
stebėtina atidengima.

Ji buvo 'kėkioj tai laivo da
lyje — matomai kajutoj kokio 
tai didelio laivo. Sienos buvo 
drėgnumu aplietos ir kaip kil
not samanomis apaugusios, 
kas iszdave labai nemalonu

pamato puiku

buvo prkirirtintas 
me t ai i o

2

samanomis 
iszdave

kvapsni. Rodosi kad laivas jau 
labai seniai gido jo po Vande
niu.

Herrieta mielino kėlės mi
nutes apie ta paslaptinga vie
ta ir jos iszmintingas protas 
ant galo rado to klausymo isz- 
riszima.

Daug, daug priesz tai motu 
turėjo czionai, Fire Inland pa- 
krasztyj nugrim’sti 'laivas. Ap
siklojo jis maurais ir apie ji 
visai iržmirszta.

Tuo tarpu llaikui bėgant, 
vandens toje vietoje nuslinko 
ir pasidaro sausžomis kur pa
statyta namelis.

♦

Kasant Buffelams skiepą, 
tropyta 'kaip sykis ant to lai
vo, kuris priesz keli i s szimtus 
metu tenai nugrimzdo. Ir mo- 
A - . a i. a a m a a b <1 a « A < % . a *r

Netoli tos . triohelos Jurgis keta taigi'.juo alsak'nheziai pa-
sinaudoti.

Geresnes pakavones pavog
tiems daigtams nebuvo galima 
ne iszmislyti. Czia niekas jo
kiu budu negalėjo dasiprdteti 
kad po triobole butu tokios 
paslaptys ir urvos.

Toje taip daug ramioj vie
toj paslėpta Stuart o lavonas, 
reprezentuojantis milijoną do
leriu ir net Jettos graba. Tai
gi tenai nelaukta isz niekur 
tam viskam pavojaus.

Buvo treczia 
pietų.

valanda po

numirėlio

Dar 
'laiszka

sziadien Buffelai 
gan s 'laiszka su pažadėjimu 
milijono ddleriu, jai lavona ir 
graba atgabens paskiiJton vie
ton — pamislino Herrieta.

•Esmių persitikrinus kad se- 
kariezia na'kti liksiu paliuo- 
suotn isz to kalėjimo.

Durys užrakintos, taigi isz- 
ei t i negailiu, vienok girdėti isz 
virszans viską girdėsiu ir, jai 
kas norėtu ineiti in skiepą, tai 
vis-gi suspėsiu atsigulti' atgal 
graban. '

Priesz nuplaukima 24 valau, 
du, man regis, galėsiu nutver
ti piktadarius, bet kad ir pati 
ilgiau negaieczian iszsilaikyti.

— Po velniais! Gyventi ir

paliko graba ir pats nusidavė 
in triobele guli n czia ant pat 
mariu kranto kad persitikrin
ti ar isz tikro tenai nesiranda 
nieko. Kada ta fakta patvirti
no tada tik ta suriku naszuli 
invilko in vidų. Virtuvėje už 
kamino stovėjo slaptingos du
rys kurias atidarė ir su grabu 
nulipo sidepan. Jurgis palikes 
ten graba greitai isz Skiepo 
iszejo ir duris užrakino.

Isz pradžių Isklepe vieszpa- 
tavo tyla bet nėtrukus palik
tame grabe pradėjo kas judė
ti o po tam smarkus darbas. 
Tas traukėsi gal pusvalandi ir 
grabo antvožas pamažu kilo 
augsztyn. Netrūkūs numirėlis 
atsikėlė isz grabo.

Dar valandėlė o
rankoj praszvito clektrikine 
lempute isalei.Mdamn aplinkui 
aiszkia szviesa. Tuo numirėliu 
sn lempute rankoje ‘buvo Her
rieta Bolton Rhevdt.

Moteriszkiai detektyvui pla. 
nas vfsitezkai pasisėke. Su pa
galba lais/ko paraszyto Jur
giui ir apsigarsinimo in Inik- 
roszczins apie savo smerti, pa
teko in Buffdlu namelius.

Kombinacija ant kurios pa
rėmė vitea savo plana •suiumti
]ėktadarius buvo labai sunki dūsauti nngrimzdusiame laive 
ir pavojinga.

Tuo laiku kada Jurgis Buf- 
fdl pasiėmė namo graba Her
rieta pasiliko visos tos situaci
jas ponia. Tnrejo laiko pa’kak-

- tinai susekti paslaptinga vie
ta knr paliepta milijonieriaus 
Stuarto paflaikai buvo-gi por- 
sitlkrinnH knd ta milijonie-

- riaus lavona ne kas 'kitas pa- 
; vogė kaip ti'k Buffelu szeimy-

na.
Ir detektyve tuojaus turėjo 

* proga persitikrinti kad tame 
havo darbe neapsiriko.

Kaip tik tamsiame ir pla
čiame skiepo sn lemputes pa
galba apsidairė, tuojaus jos 

. at yda atkreipė tenai koks tai 
daigias, užimantis .daug vrte-

*■ tos. Kaip pasirodė, buVo tai

tai tik negali bubi koks smagu
mas.

Herrieta pradėjo barszkinti 
in laivo sienas idant iszdirbti 
sau supratima apie ju tvirtu
ma. Buvo storas ir tvirtos bet 
už jn buvo girdimas Vilnių
oszimas, taigi papilko tik lai
ko klausymas kad vilnims pra- 

ir užplnutilaužti laivo siena 
kajuta.

Bet Herrieta nepfamęte fan
tazijos. Persitikrinimas kad, 
tikMlo atsiekimas jau netoli
mas jai , pridavė vilties ir; 
linksmumo.

Primartino prie savo grabo 
ir pakele antvožu. Iszsiemo 
szaltos mėsos ir duonos nes ba
das reikalavo kad ji numal- 
szinti. Tnos^ valgius pasiėmė

K7 XX V JU ALI

priesz tris. Ju visai nesibijau

f

sitikus reikalui, gailėjo gintis 
ir pasistatyti priesz Buffelus.

Valandos Herrietai 
labai palengva, 
veik žiurėjo 1 
tarytum tuo I 
sutrumpinti laika. Pagalinus 
prisiartino vakaras. ,

Netrukus .su baime patemi- 
no kad Gaivas, kuriamo randa
si, pradėjo judėti.

Isz virszans ir szono beldė
si baisios vilnys, 

tarvtum

slinko 
minuta, Kas 

ant laikrodėlio- 
bud u norėdama

koki tai atjualsi užpakalyj. Pa-
«... A a ’ J.U . n 4.A

b

juos apėmė baimėj
Antvožas pasi

bo iszlindo graži'6sybe baituo
se rūbuose su gražiais garbi 
niautais, ii gaus plaukais.

•%

1 1 4 * 'l , f *

BuffePai ant vietos suakme
nėja, negalėjo tuo tarpu su*' 
proteli I

ir

Tai ėjo Buffolu szei-

grabu .'d nieži a i

marios osze 
norėda

mos ta. laivu visis'/kai sudras
kyti. Buvo baisu.

Herrieta. isz baimes iszbalo. 
Baisi smertis priesz jos akis 
atsistojo bet smertis neatszau- 
kiama, jai vanduo Miinaikys 
laivo apaezia, kuri buvo silp- 
noko. Tno kart prarys ja ma
rios ir Ji jau niekados nema
tys žmogaus veido.

Banga ėjo vis arszyn. Lai
vas baisiai braszkejo, tarytum 
(uojaus viskas turėjo sunykti 
ir pražūti.

Staiigai Herrietos mislys pri
ėmė kiloki kėlia.

Iszgirdo 'žingsnius ar balinus 
ant trepu kurie vede in vidurį 
to laivo, 
m vna.

Nebuvo laiko daug tmifflyti.
Kaip tik kelios minu tos pa

liko jai padaryti paskutinius 
prisirengimus.

Dar dienos laike ji iszeme 
isz grabo Stuarto lavona. ir su
dėjo in savo graba su kuriuom 
ji buvo atgabenta, isz 'ligonbu- 
tes. Dabar ta
užkalė o pati atsigulė milijo
nieriaus graban. Nusileido 
antvožu ir isz vidaus prisidru- 
tino.

Gule<lama grabe girdėjo 
kaip durys atsidarė. Po tam 
jaute kad pakelia graba ir vol 
jos ausys pasiekė kalba Jur
gio su motina.

— Na po velniais! Jau bu
tu 'laikas gauti pinigus nž mu
su t a vora. Illgiau juk negalėsi
mo grabo laikyti tame laive 
nes marios sziadien taip aud
ringos kad lengvai gali lai va 
sudraskyti.

Graba iszneszo ir Herrieta. 
jaute kad ja padėta ant to pa
ties rankinio vežimėlio ant ku
rio ja Jurgis in czionai isz li
gonini tos atgabeno.

IX.
Grabu pleszikai suimti.

* 1 K

Buffelai nugabeno graba toll
man kampan ant Fire Island.

Susilaikė ant mariu kraszto 
ant kurio riogsojo nuogos ir 
staczioff uolos o Jurgis savo ta
vom padėjo taip, kad vieno su 
koja paspyrimo pakako kad 
grabas su lavonu nugarmėtu 
ih mariu prapulti. i

Mariu žiburys mete savo ap-

graban.

grabe

to apsireiszikimo prie-' 
žasties. Vienok toji dvasia il-i 
gai nelaukus pasirodė kuom ji 
yra. Jos rankoj sužvilgėjo ro- 

iszsigirdo skardus’volveris ir 
balsas.

— Arosztuoju jus, 
ploszikai! Bankas 'angsztyn, 
prba szanju! Esate mano ka
liniais, esate kailiniais Herrio- 
tos Bolton Rlutydt!

grabu

O tai vis

ii

rankose sužvilgėjo

I

— Tszdavysto! Esamo pra
žuvę! — reke sene. —- 
dokui tau, tu szunie!

— įnirtus boba puolėsi ant 
vyresnio sunaus idant jam 
akis iszpleszti.

Jurgio 
peilis.

Vienas sznktelejimas ir se
ne motina krito 
rankos.

Tuo paežiu Haiku -praszviipe 
kulka. Jurgis Buffel stvėrėsi 
sau už krutinės ir pašlijo pa
taikytas Herrietos kulka: Po 
t a m besi ra iczi odamas nuo 
skausmo nukrito nuo uolu in 
vandeni ir tenai vilnyse pražu
vo.

Edvardas puolė ant kėliu. 
Bijojosi net pasijudinti, žiurė
jo in gulinti motinos lavona ir 
drebėjo.

Du N 
tektyvai, tie žmones pfloseziuo- 
se, lipo ant uolu. Herrieta pa
baigė savo darbu ir atėjusius 
priėmė žodžiais.

— Ponai,/tetiriiszkito ta žmo- 
Du piktadariai jau stojo

nuo sūnaus

besi ra iczi odamas

e\v York o policijos de-

gu.
priesz augszczrausia Sudžia. O 
dabar eikite su manim, paro
dysiu Wi'lliamo I. Stuarto pa
laikus.

Ant rytojaus antru sykiu 
milijonieriaus. palaikai sudėta 
graban ir inejima uždrutinta 
geležinėmis sztangomis.

Millciades Doberton likos 
tuojaus paleistas isz kalėjimo 
ir apsivedė su Elzbieta. Visas 
miestas ji sveikino: su gražia; 
ir turtinga mėrgina, del kurios, 
larpiszkai kentėjo kalėjimo.

' GALAS.

VALGIS PATRAUKIA 
SKRUZDELES IR 
BAMBATIERIUS.

Tikriausias būdas apsaugo
jimui namn nuo skriizdeliu, tat 
nepalikti jokio maisto ant len
tynų arba kitose vietose, kui 
jos gali prieti, sako Suv. Valš-, ... .X. « . —tiju Žemdirbystes Departmen- 
tas. Skruzdeles eina ten, kur 
randa valgio, ir jei valgis bus 
laikomas metaliniuose induose i.

Ta tuo tarpu nesimažino ir ne arba szaldytuviiose, ir visi trn-

si niaukusia szvięsa ant uolu, 
marios-gi nuolatos osze, and- j

kiek nesusiQaike ardžius ir plo- piniai nuo žemes surankiojami, 
nuo skruzdelių galima a apsi
saugoti. Pirągas, duona, cuk
rus, 
traukia skruzdeles. « ' i ' , ,4 ' • ?!| 'h

vus anksztus krantus.
— Na ir ka, motina, — at

liepe Jurgis. — Jai gausime 
sziadien, tai 

kibą gerai padarysime iszsi-
skirstydami in visas svieto da-< 
lis. Gimtines saldybes jau du
kart o. A(sz sugryžszin in Ang-

s
milijoną doleriu

lija, Edvardas gaili liktis New 
Yorke, tau-gi sene, patariu isz- 
va žinot i in rytus.

Gautus pinigus taip pasida-
linsimc: asz paimsiu didžiau- 

‘ . nesšia dali 750,000 doleriu 
muszdamas grabo lubas, dau-' 
ginusia už jus turėjau sunkaus 
darbo..Tu, motina, gausi 150,- 
000, o Edvardas 100,000 dole-

♦

Plesziike! — suriko se
ne. — Nori apvogti savo tikra 
motina?! 0 . ; *

* : «. . •

— Asz tajp-gi isz savo da • U* 1 • A 1 • 1 .

po Edvardas. — Del ko asz tu 
riu būti nuskriaustas? Noriu... 
Jurgis padėjo pirszta ant lu
pu ir suriko. ( .

~ Tykiau! Du žmones plos-

riu.

lies neužganėdintas — atsiliė-

riu būti nuskriaustas? Noriu 
i
pu ir surikot.

mesa ir kiti valgiai pa- _ k

Bambatierai neina in vietas
kur jiems nėra maisto, ir jei vi- 4

si valgiai bus laikomi saugiose 
vietose, ir trupiniu niekur ne-; 
siras, bambatierai tokiose vie- 

F.L.I.S.tose neapsigyvens.
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Žydas inejo in restauracije
ir liepa sau paduoti pirageli;
Tarnas jam padavė o 
klauso kiek fcasztubje.

— Deszimts kapeikų.

*

si žiurėjo in ’atneezta graba ir

Antvožas pasine ir isz gra-

Tuo tarpu Bnffdlni iszgirdo

8kradžc žeme nueitu, , 
Arba žaibas nutrenktu, 
Tokia nioksza motina,

* - '■

DEL MUSU VAIKU
. 1—~ ' ■

TEISINGASIS JONELIS.
-PASAKAITE

f ' .. ....... .......ė

.. Seniau gyveno du ponai — 
Baltrus ir Andriuj — kuriuo
du, mylėjo savo tarnus, kaip 
tikrus vaikus.

Viena syki 
pradėjo szneketi apie savo dva
rus, tarnus bei dvaronis.
nas Baltrus sako:

Mano tarnai visi 
mažas>ai Jonelis, 

ganytojas, tai užvis geresnis 
ir už visus teisingesnis; nesn- 
patyres dar niekuomet meluo-

juodu HilHiOje

Po-
I

iet 
k

geri, 
bandos

Kntrn Wilektdi diilkra nu/inn. jnnt: visada teisybe pas ji —
Neviena, sako, 

Kad už koklio meto, 
Dukriūke apženysi'U, 
Tai lengviau turėsiu. 

Ar tai szitaip kvailiuke sakai? 
Ar gal tame didelė baime 

matui.
O ar dulk r die tavo darbeli 

iszmoku's, 
Ar jau 'kaip rdikia.'iisznokus?

Kurgi! da sjflape panose, 
Da bovijesi skapuose, 
Ir poteriu nemoka, 

0 jau mofinft jaunikius renka.
T ... k

Motyn, poteriu Iszmokyk, 
Nuo p'ilkto glink, 

Tokiu daigiu nepasakok, 
Kad dukrėle neiszgirstu, 
Ir niiekszu nepavirstu, 
Ba ka jauna girdos, 

'Faii t o n'iekrtd ne iszra ves. 
iPlfiisp'irk prie darbo, 

Nežiūrėk kad -dukrele 
nuvargo, 

Tegul raudoja, 
Tegul dejuoja, 

Palūkos neduok 
T n kaili duok.

♦ v *

Ir jaunamartes 'piknikus 
daro.

'Subeguis'ios rudakia daro 
Kaip rtpii e Mieži gana, 

Tali jau gana.
Kaip ikriksztynos atsitiko, 

Tai rodos kad bobdlcis papaikoj 
•Kaip ėirufes piltrauke,

,7

jisai

»

J

ar gera, ar bloga padaręs, pri- 
sipažinsta. Ponui Andriui tai

sada pirmutinis, visada gerai 
mokydavosi ir gerai viską ži
nojo. . į

Po kiek laiko musu Jonelis 
pabaigė mokslu gimnazijoje Ir 
pradėjo darbuoties tėvynės ir. 
savo broliu tautiecziu naudai.

Tai taip iszejo musu teisin
gasis Jonelis. Tai, mielasai 
vaikeli, buk irtu teisingas, nes 
teisybe augsztai žmogų iszke- 
le.

■ i ■ ■ —> ■ ■ «■■■ i e

VARTOJIMAS
" i % 1 i '* IL . "11 -

KIAULIENOS
f * ♦

J

IR TAUKU
Paprastai per visa pasauli 

kiaulienos daugiau suvartota 
negu kitokios mėsos. Bet nie-
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labai ne patiko, ir lyg pavydas |<n|. neH^j!na tokia «vnrbia da
li valgio kaip HU Amerikos ūki
ninkais. Beveik visoki ukes gy
vuliai kurie auginti kaipo 
maistas beveik isžtekiriami 
skersti ant ukes. Sulig nelabai 
senei vesto tyrinėjimo, kuris 
ineme 950 ukiu, isz visokiu mė
sų, kiaulienos‘buvo -suvartota 
iki 54%, jautienos iki 24.5% 
ir visztu 21.5%. Turėti szvio- 
szios mėsos per žiema, sndytos 
vasara, iszspirginti tokus del 
visokiu virimo tiktelu, 
kumpes lasziniu, deszru ir ski
landžiu, yra svarbiu darbas 
ūkininkei.

Mes turime vartoti maiszyta 
Valgi, ir pardavėjai turėtu m 
(a kreipti dome. Kiauliena rei
kia vartoti su daržovėms, ir 
paprasta szeimininke žino, kad 
daržoves pagamintos su kiau
lienos taukais yra skoningas 
valgis. Daugelis žmonių negali 
valgyti kiauliena, bet jie galė
tu valgyti jeigu valgytu su ki
tu maistu.

Seimininkes suvartoja rie
bumus visu skerstu naminiu 
gyvuliu. Bet tie riebumai ne
gali lygintis su taukais. Tau
kai lengvai žlebczioti. Turime 
atsiminti, kad taukai neprista
to vitaminą “a” 
reikalingas augimui — ta fak
tą reikia atsiminti kuomet tu
rime maitinti vaikus — ir pa
tartinas dalykas regulariszkai 
vartoti pieną ir kiauszinius ku
rie turi ta vitamino. Galima su 
kiauliena virti szpinakus, ro
pes, ’kopūstus ir daugeli kitu 
žaliu daržovių. Patarina pir
miau daržoves iszvirti, ir po 
tam paskoninti su riebumu 
skystimu nes skonis ir vitami
no verte pasilieka.

su piktumu apeme ji. 
prabilo: * - .

1 — Jeigu tavo tasai
masai piemuo nesumelnos per 
szia sanvaite, tai asz savo dva
rą atiduodu, o jeigu sumeluos, 
tai t n man savaji atiduosi!

; Ponas Baltrus pakraipo gal
va. .

— Ne, geriau sudekime mu
du po szimtrnble, ir jeigu Jo- 
iiolis sumeluos, tai -mano «zimt- 
ruble te lieka-tau, o jei nesume
luos, tai asz paimsiu tavo 
szimtruble.

— Gerai, 
drius. —

Sudėjo HzimtriibloH laukia: 
vienas — kad iszbutu teisybė
je, antras gi —kad sumeluotu. 
Baigėsi jau paskirtoji sanvai
te, o Jonelis kaip nieko nepn- 
meluoja, taip nepameluoja, o 
Andriui vis labiau darosi ne
smagu: paliko lyg gailu szimt- 
rubles, lyg geda pasidavė, nc-

Jisai

gi r iii -
beveik

turėti

— pratarė An-

, bežinojo, ka ir bedaryti; maste 
sziap ir taip, bet vis niekai. 
Galu gale sumanė szitaip: nu
siuntė ift lauka, pas Joneli sa
vo sunu, kad iszpraszytu nuo 
jo avinėli!

Ponaitis, Andriaus sūnūs, 
nuėjo laukan pas Joneli. Lau
ke jisai labai mandagiai su 

; • maloniais, 
žodžiais su juo sznekuczioda- 
mas ir žaizdamas. Joneliui ir
gi malonu pirma syk su ponai- 

• ežiu pažaisti. Galop ponaitis 
emo praszyti Jonelio, kad ati
duotu jam avinuku. Jonelis, už- 
mirszes, kad avis svetimos, pa-

Andriaus sūnūs
kuris būtinai

Tali nuo mylios gtirdcti lauke, Joneliu apsiėjo:
h I . • * I ♦ 11 •

Kaip pagedia kllykia,
Visokiais balsais cypia.
Po perkūnu jau gana,

Turbūt pataisos ne buts 
, r niekada,

Jau nuo munszaiines Viduriai
iszpliko,

Sveikos Vietas jau nepasiliko, dovanojo ponaieziui avinuką.
Ant tsenatves stonesite,
Sui4i k uprine slankiosite.

0 jus mergeles 'isz Virdžinijos,
Kodėl taip apsivėlusias?

Juodi kaklai,
Kaip Žydo aulai.
PaausiiaJi murzini,
Jog 'Žiūrėti negali.

Panikos įsuskivdia nuo purvu
• Už ka pabarti ’turiu,

.Taigų szvarosnom nebūkite,
Oj, szunepoteriu gausite.

♦ ♦ ♦
Viena boba ant merginos

užsipuolė,
Kad ji pinigus pavogė,

Mat mergina buvo ant

f

kvatieras,
Tai ir užklupo ant jos. 

Bada'i taip mergina sumusze, 
J< ad .net Gn H igon-bu t i nuvožė -

11

Ponaitis parsigine avinuką na-.
O ponas Andrius jau pas 

poną Baltru laukia pargenan- 
czio Jonelio isz lauko su ban
da.

mo.
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Žydas atiduoda piragaiti ad-' 
galios ir klKuse:

-r- Prašiau duoti man ariel
kos už taji piragaiti. :

Dave jam arielkos o Žydas'

Hoj! Žydeli! užmokėki
j ‘

ežiuose lipa ’ant ndlu.
— Edvarde bi»k gatavas 

su peiliu, gaili mus apipulti.
I «"ii'W Niekis! Du žmones

i. .

’lt f

n

iszeina.

už arielka, paszauko kolileris.

gaiti už tai
Tai užmokėk už pirą-

» 4 ’ ■ k i - < ■ r' „jfa'-igaiti.
Ii “

- K
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Juk asž daviau tau pira-! w * • «

‘i

’ «•'1 ■ C' ■

Kaip asz gailu užmokė^

rt t

— Sztai ir Jonelis, — pra
bilo Andrius — na matysimo, 
ar nepameliuos sziandien jisai. 
Bot kur tau, Jonelis kaip visa
da, taip ir dabar buvo teisin
gas.

Ponas Baltrus vakaro pa
klauso piemens:

— Ar visos aveles ?
Jonelis, ponui taip užklau

sus, tyliai atsiliepe:
— Visos.
— O-gi -avinas ar yra ? — 

klausia dar ponas.
— Ne, avino nebėra, — at

sake jisai.
— O kur pražudei ?
— O-gi atėjo ponaitis,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS UETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krilcss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Cestre Stj Makanoy Qty, Pa.

. >1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
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su
0 vaVgsze visai nekalta buvo, 3U<J pasipažinau ir dovanojau

Ba tiikras vagils atsirado.
Už nekalta stimuszima boba 

pasodino,
Bet merginai sveikatos 

nesugrąžino;
Yra taį bjauruls daigtas, 
, Nekaltas užsipnolimak.

* ' i *
I. , ' ■ i! 1

Mano kurna karia .giirdejo, 
Kaip du Szenadoriccziai 
r; kalbėjo:
4<Ka Vincai padarysimo, 
Kulp bobais nuo jnuw.aines 

:d pra lysinio ?
Asz jum įduodi n rodą,

Ir iri gorymns papratus. 
Kitokios rodbs no ‘btrs,

Jaigu titri su boba beda

" J

Ai

Nnpdrk medinio spirito, 
Padėk slaptoj vietoj, 
<Tai ‘kaip (boba užtiks, 

Kaip gerai užsitraukb tai 
t pastips,

Tai ‘kaip boba užtiks,

Vi & A T

už ph'agaiti, ar kas mate kad O kam su tokia vargu vargti, 
na inm «nvnVm’fnil 1 <*7as jam su valgy tau?
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avinėli.
Andrius visa tai girdėjo ir 

mate. Tuomet patyrė, kad Jo- 
■t A W A A A A A A A• •nelis yra tokiu kokiu ji jo po-

nas praminė. Jam nebebuvo ki- 
, to ko bedaryti, kaip tiktai 
szimtruble palikti ponui Bal
trui. Tuo ir pasibaigė Jonuko 
teisingumo tyrinėjimas.

Baltrui buvo labai malonu ir 
smagu, kad Jonelis isztesejo 
teisybėje. Atidavė Joneliui
szimtruble ir už toki teisingu
mą prižadėjo leisti ji mokin- 
ties.. ;

4 ♦ *
, t

, Atėjo ruduo su savo szaltais

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimta* ko
kios nors ligos bei viduriu augedl- 
mo? Tok* žmogus yra susiraukė*, ne
linksma* ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi etas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-ioles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, lusulio 
(asthma), perssalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos
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skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o rau
si musu gaustus vaistus, taip vadini
mus 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai H- 

- gal kelia ir suteikia Žmogui ramu- 
, ma. Atsiusk 10c. o gausi muse Žolių 

gį £ SSSS

Jonehiti dabar mokykloje! įe. M. žukaiTis.
Gimnazijoje Jonelis buvo vi- 26 Gilki Street, Speneerport, N. Y.

4

* 
vėjais ir darganomis, kur pie- 
menoliui nemažai ten ka pakel
ti vargo. Bet inusu Jonelio jau 

, Pra-nebuvo tarpe tu vargszu. 
sidojus mokslo metame, 
rus surado vieta /gimnazijoje,

I. t)
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onauBinuB, u&iiiiM auBysth 
szirdies liga, tai atsiunsk 85

“Nervu Preparatas". Nervu Il

su Nervų Preparatas užbėga tai
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ŽINIOS VIETINES
—» Tai ir po Džinlaijui, bu

vo piszkinimo, 
pirsztu, nelaimiu su automobi- 
leis ir žmoneliai vela apsimal- 
szino laukdami ateinanezios ki
tos szventes.

— Pennsylvania Power and 
Light kompanije atpirko elek
triko kompanije nuo Kaiero 
kaipo ir sziluma. Sžiluma (ga
ras) likos sulaikytas ir dau
giau nepristatines žmoniems 
kurie dabar turės insitaisyti 
peczius ar gara namuose.

— Daugelis automobilstu 
važiuodami isz Hazletono in 
Wilkes Barius ir kitur gerai ži
no smarku užsukimą kelio ant 
kalno Butter, kur net plaukai 
kaip kadram stojo ant galvos 
kada pro ten pravažiuoje. Da
bar yra naujas kėlės isz Haz
letono, kuris yra tiesesnis ir 
bus atidarytas del motoristu 1 
diena Augusto.

—> Sziomis dienomis atva
žiavo isz Brooklyn, N. Y., pons- 
tva A. Dudoniai su szeimyna 
atlankyti K. Žaliankus, 532 W. 
Pine uliezios ir kitus savo pa
žystamus. Prie tos progos at
lanko ir redakcija “Saules.”

— Nedėliojo iszvažiavo in 
New Yorka .ponstva St. Gegu
žiai kurie sės ant laivo “Aqui- 

iszplaukti in Lietuva

nusidegusiu

tania” 
kur atlankys savo gimines ir 
pažinstamus ir atlankys Lietu
vos prezidentą ir kitas žymes
nes y pa ta s. 
Erancijoj, 
Vokietijoj.

Taipgi lankysis 
Ryme, Lenkijoj ir 

Kelione užtruks 
apie menesi laiko. Laimingos 
keliones ir sveiko sugryžimo 
namo.

— Žmone’liai iszvažinėja in 
visas dallis Amerikos jeszkoti 
sau kokio užsiėmimo isz prie
žasties liodarbes anglekasyk'lo- 
se. Amerikas platus, kam sėdė
ti be darbo ant vietos! Katrie 
iszkdliavo isz Mahanojaus ke
liolika metu adgal, raszo kad 
niekad nesugryžtn adgal o kad 
ir uždirba mažiau bet dirba be 
paliovos ir ne yra pavojuje.

— Lietuves ir pradėjo sek
ti pėdoms Amerikonku kurios 
atsiskyrineja nuo savo vyru. 
G inlet buk kelios poreles ket i
na sulaužyt rvszius moterys- •r •'

tęs su pagelba sūdo. Užka! 
U-gi vyrai per geri bet negali 
pristatyti visko kas moterė
lėms užsinori, todėl kiti jaises 
rodo ir... Matyt avižai dure per 
užpakali! Musu reporteris ke
tina daugiau apie tai iszszni- 
pinet lyg dugnui po tam galė
sime apie tai placziau aprašy
ti.

— Marga riet a Gudaitiene 
padavė praszima in Pottsvilles 
suda ant permainimo josios 
ir trijų vaiku Lietuviszkas 
pravardes ant Gudd.

— Darbininkai pradėjo pra- 
szalint senus stulpus nuo elek- 
trikinio kelio, kurie darinėjo, 
bjauru pavyzdi musu miestui. 
Už keliu sanvaieziu dar^a už
baigs.

— Mikas Kumusz ir jojo 
draugas, važiuodami motorcik- 
liu namo in Plymouth, Pa., Su- 
batoje, susidūrė su automobi
liu ant Vulkano kalno. Mikas 
likos sužeistas iri peti ir koja.

Juozas Valukonis ana 
diena lankėsi pas Kazimiera 
Matukoni Wilkes-Barre ir ki
tus pažystamus.

KAS KENCZIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIU. /

Jai kieti viduriai, turite gazus, bal
ta liežuvi, silpna szirdi, nemigi, ir 
anksti atsikėlė jaueziates pailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate viso- 
kes piles ir druskas bei invairias gy
duoles, prisiųnskit savo adresa, o 
gausit praba dykai ir nurodymus, ko
kios isz to ligos paeina. Ventrola ir 
dvi kitos gyduoles daugeli pagydė ir 
gydo. Pamėgink. Raszyk tokiu ad-

- retu. . . ... - ... .. .. (L56
I Western Chemical Co

P. O. Box 117
•9 

Plainsvillc, Pa.

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS
— Mikola Mikalovskis ir 

jojo pati likos uždarytais Pot
tsvilles kalėjimo už nežmonįsz- 
ka pasielgimo ir apsileidimai Kražiai, Raseinių apskr. Go- 
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SURADO 7 SLAPTUS DEG
TINES BRAVARELIUS.

auginimo savo szesziu vaiku. 
Tėvai gerdavo be milaszirdys- 
tes o vaikus paliko ant Dievo 
loskos ir kaimynu milnszirdys- 
tos. Vaikus iszsiunte in vaiku 
priglauda Filadolfijoi kur juos 
geriau prižiuręs ne kaip tėvai.

— Ugnis kilo name Katros 
Thompson Lower Wm. Penn,

ko pastogių. Bledos panoszc' biru 
szeimynos Conway, Cikauskal 
ir Orlander.

T Nedėliojo mirė senas gy
ventojais Karollius Rudmina, 
apie 70 motu amžiaus. Buvo 
dede del Juozo Aleksino isz 
miesto ir Svirskio isz Mahano- 
jaus. Laidos Ketvergo ryta.

— Puolus nuo trepu namie, 
Lena Czesnevicziene, 30 motu 
skaudžol sužeido galva ir da
lis kūno, turėdama būti nu
vežta in 
gonbutia.

— Garnys ana diena paliko 
drūta ir sveika sūneli del Jono 
Norkovicziaus 
bert uliezios.

gūžes men. 21 d., in Padvar- 
ninku ir Sodkalnio kaimus at
vyko Skaudvilės nuovados 12 
polcininku ir 4 szauliai ir pa
daro kratas pas 13 ūkininku. 
Kratos metu surado 7 slaptus 
degtines bravorėlius ir 6 slap
tas parduotuves. Surado ir ato
me 7 aparatus H cukrinei

per kuria trys szeimynos neto-

turėdama būti 
Locust Mountain li-

NESUSIPRATIMAI TARP 
LIETUVOS ŪKININKU.
Laumakiai, Gruzdžiu v. Szls 

kaimas iki sziol dar vis neisz- 
siskirsto vienkiemiais. Del tę 

i nė 
Vieni 

ūkininkai savo gyvulius rįszn,

I

m *1 *r ’

>

1
1
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Tironu Naguose
k it minisztai/ufclflolcit sžiltaf*

o kad norite jos sveikatos sn>
lankti.

— Neturim, ponuli, ji penk-

nkininkai'4arp saves turi 
mažai nesusipratimu.
- ----- T — T. ,a 
kiti gano savo rėžiu jo, nepaisy
dami, kad aplinkui susėti kai
myno javai. Nepasergeti gy
vuliai dažnaidnpudla in kaimy
no javus ir juos pakraszezials

4

apeda. Pana saus dalykai kai-
1

vieno ūkininko nakti buvo isz-
myrius sukirsrima. Nėporsenai

minti, 5 katilus, po 30 50 k t- laukan ratai ir sukapoti.

ant 20 N. (Iii- •

Frackville, Pa f Praoila Su- 
ba'ta ryte mirė gerai žinoma 
v ilsiomis pati Willi'amo Raczke- 
lio (Roach) 49 motu amžiaus, 
namie ant Lehigh Ave. Vėlio- 
ne paliko dideliam nu’liudime 
vyną ir dūk t ere Mikdliene 
Smitzor isz miesto kaipo ir sa
vo iteva Kazimiera Zuginama, 
broli Vincą isz Gilbortono ir 
seseri Mąri'jona Ambroziene 
isz Mount Carmel. Laidotuves 
atsibus Ketvergo ryta su pa
maldoms Dietuviszkoje >bažny- 
czioje. Veflione buvo sena čfleai- 
tytoja “Saule's.”

Pottsville, Pa. — Buvusis 
Milikan ligonbutis likos užra- 
szytas ant kardinolo Daugher
ty ir pasiliks katali'kiszka 11- 
gonbute. Manoma statyti nau
ja ligonbuti kuris bus po val
džia Saldžiausios Szirdies Jė
zaus minyszku.

i talpumo, 9 statines už
raugtos brogos ir apie 180 li
tru “cukrines.” Visa ta “tur
tą”
Už degtines varymu ir parda
vinėjimu aresztavo ir patupdo 
in szultaja 8 bravarelin 
ninkus.
EKSPORTAVO 979

STATINAITES SVIESTO.
Kaunas. — Pereita savaite 

Pieno Centras eksportavo 979 
statinaites sviesto. Pieninoms 
už I ruszies sviesto kilograma 
sumokėjo 7 litus, už Ha rusz. 6 
litus 80 et. Ilb rusz. 6 lit. 70 et. 
ir už III rusz. 6 lit. 25 et.
VESTUVININKAI PADEGE 

TROBAS.
Kalvarijos vals., Jurgežeriu 

kaime sudegė Vasiliausko tro
bos, gyvuliai irs visas turtas. 
Nuostoliu apie .13,000 Irt. Tro
bos nedraustos. Manoma, kad 
padegė vestuvininkai, nes ta 
diena buvo Vasiliausko vestu
ves.

SUDUŽO ORLAIVIS.
Kaunas, Birž. 13. — Vakar 

18 vai. 30 min. du naujokai, 
Brazauskas ir Adomaviezius, 
mokamuoju orlaiviu iszskrido 
praktikos darbams. Jiems be- 
skrendant, staiga sugedės mo- 

Sugedus motorui skrl- 
dusieji planiruodami bandė nu
sileisti gale Aleksoto, 
kliuvo už didelio krūmo szaku 
ir krito szonu ant žemes.

Orlaivis visai sunaikintas 
skridusioji sveiki.

Praejusiais metais važiuojan-

Mount Carmel, Pa. — Nesz- 
damas baksa dinamito Reli
ance kasyklose, Povyl'ad Olsz- 

52 metu, paslydo ant 
eks- 
nc-

czuk, 
szlapiu relių, dinamitas 
ploda vojo sudra skydams s 
laiminga žmogų ant szmoteliu.

Bayonne, N. J. — Ponas Liu
tikas, važiuodamas 1-magatve, 
sustojo ties Pareigiu namu pa- 
szneketi, su žmogum kokiu tai 
reikalu. Tuo sykiu Paroigutis 
rėžo bole in langa, tik stiklai 
pasipylė ant sedineziu automo
biliu moterų ir vaiku. Liutikas 
ome bartis ant Pareiguczio ir 
už tai dar gavo nuo Pareigiuko 
kumszezia in aki. Dabar Liuti
ko veidas ir 8 metu jo dukrele 
pateko daktaro priežiuron, o 
Pareigiukas aresztuotas. — V.

Minersville, Pa. — Žmoneliai 
gyvena malszei negirdėti jokiu 
susimuszimu no pesztyniu, o 
gal Itai <lel to kad Ituri gera du- 
sziii ganytoja kun. KaraOiu ku
ris su žmonimis pasielgineja 
kaip tėvas su savo vaikais Ir 
nuszluosto aszaras ju varguo- 
sia.

cukrines.” 
iszvože penkiais vežimais.

toras.

savt-

bet už-
9

l

prisiartino

kuris grauže kaula. 
pri
ėmė

BAISI DRAMA 
KRESLAUKOJE,

Latvijoje, Krės!aukoje, įnvy
ko baisi, neregėta drama.

4 metu mergaite Avotinsz 
žaizdama kiemo
prie ' pririszto ant grandines 
szunio, 
Szuo nutveręs mergaite, 
spaude ja prie žemes ir 
pleszti dantimis jos galva. Isz-
gįrdusi ncžmoniszka riksmą at
bėgo 14 metu mergaite Kagan 
ir pamaezius baisu regini czia 
pat mirė: jai truko szirdis. 
Avotinsz aukle pamaezius kas 
dedasi momentaliai iszsikraus- 
to isz proto.

Sudraskyta mergaite nuga
benta in Ryga. Nora vilties, 
kad ji liktu gyva.

INDOMUS GAMTOS
< REISZKINYS

Plokszcziai, Szakiu ap. Bir
želio 1 d., saulei leidžiantis nnt 
dangaus pasirodė du ugnies 
stulpai. Vienas ju buvo pietuo
se, antras — vakaruose, ties 
saule. Raudonas stulpas ties 
saule buvo du kartu ilgesnis už 
pirmaji. Saulei nusileidus, abu
du stulpai pranyko.
Žmones spėlioja, kad tie stul

pai esą didelio karszczio ženk
las. * 1 * 
LIETUVOJ DAUG MEDŽIU 

NUDŽIŪVĘ
Mariampoles soduose ir sza

ligatviuose daug matosi me
džiu ųudžiuvusiu — tik vieni 
stagarai. Spėjama, kad tai 
daug pakenkęs baisus žiemos 
szaltis. Soduose, kaip soduose, 
bet szaligatviuose, nudžiūvo 
medžiai turėtu būti kuogrei- 
cziausim naujais atsodinti, bet 
kol kas to nedaroma.

MOKINO TRAGEDIJA.
Mariampolo. Szesztos klases 

gimnazijoj, mokinys del nežl- 
pr-aloides pinigus, palieka bo- nomu priožaseziu tycziai ato-

— Ann diena pas mus ne
teko pacziules Jonas Wagneris 
kuris laiko United States Mo
teli. Pacziulo iszvažiavo nevos 
in Pottsville su reikalu, bot nc- 
sugryžus in paskirta laika Jo
nukas dasiprato kad no vis
kas yra paredkia,
sznipinet ir persitikrino kad 
jojo prisiegele isztrauke visut 
pinigus isz banko ir paėmė 500 
A ei • • ■

pradėjo

isz kuparo namie — viso 7,- 
614.00 doleriu dingo nežino 
kur, badai su goru priotelium 
josios vyro. Oj tieje prietelei! 
Ne tifk paima moteriia bet ir 
pinigus, bot po kokiam laikiu

bet szaligatviuose, nudžiūvo
«a w k b . . b * .a m <" '

belia ant ledo ir jeszko kitos jus traukiniui, palindo po^ra- 
kvailiukes. — Badai tuom ge- tais ir nuvažiuotos kojos. Tuoj

1 ■ " ' . ' ' . ’’ '' , .L * < J

Kaip tik vieversėliams pra
dėjus czirszkėti, Szteimu kai- .« • , « W L.

savo valios laikau, kad man

J

r,
ta diena kaip nieko nevalgius 
sausos duonos nepraryja, o ka 
geresnio nupirkti pinigu netu
rime.

rit O įas man užmokeąl’1 4
i 1 |įjF?» ■ fokLlLll I Oi KMKlltBiiFf" 
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jas Andrius^
sipurtes iszbego.
Ąndrius jcarcziqtois i
pf aomiVri mntinA/'

Sztai Bubarszkėjo^ rft 
langu i szsiverte isz .

paliepta, tai asz ir laikau, szeip 
nelflįkycziau, kad no tarnyste 
ir duonos kąsnis. ’ *

■ i ■. -1 '< t'- • ■ .. . ■ i

Ne, žandaru, policijos
B * "h 11 ’ !' . • L .

Tai ka asz kad jus notu-

Ponuli! ir f)tole in ko- 
^Uidaras pa- 

įverke 
^mis, 

oį senukė motina; tik poteriavo. 
Sztai subarszkėjo) ratai ties 

langu iszsiverte isz vežimo 
trys raudonsiuliėi ir išpuolė in

dritii in vežimą. Andrius dar

me supysžkejo tvoros, sugirgž-
« * * i a a a • A i 7 ««

czerszkejo ginklai, supzeverą-
T- 

sos Pamazgines subėgo zems- 
kiai, žandarai policijantai, 
sžnipai, 
apie trisdeszimts žmonių pas

viszku knygų ir laikraszoziu ir tu, lyg Dievas už tai ka baltas! 
suimti ji: mat vienas zemskis — Poteriauk, ‘ ‘ ’

dėjo durys, subildėjo žeme, su-
V t ,1^- j T

vo maskoliszka kalba. Isz vi-
Al- < ’• <|' |Į M V, ►

žandarai policijantai
« * a . * 4b ’szmekeriai, isz

Ąndru Kctura jeszkoti Lietu-

nelflįkycziau, kad no tarnyste 
I i '

į-— Ąr Dievo tau paliepta?
■ ’ i— Ne, žandaru., policijos 
valdžios; tai jie tave,uždare"h*

į/*' J I r
Tai-gi mat, žandarai, po-

laiko, o ne asz.
4 • I ■1

VISO — 1
licija ir valdžia laiko, o tu He

r, f

■r I J • * r
pi Dievo praszytl, kad pnleis-

&

S 
£>• ' verke

•
s» 
h

langu išsivertė isz

puteriauk, kambarį ir liepe eiti nesti. An 
neseta pūdymą buvo nuplaus- mate Andriu bolipinanf Lietu- žmogeli, be Dievo nei plaukas

i viškusi atsiszabkimus. Žema- nuo galvos henukrisiti,5 f 
iszvengsime tik iszskirsto kat- kis davė žinia policijai, kuri Ir mes nei pasijudinti negalėtu-

cziam ūkininkui per kaimyno

tyti pakinkiai. Nesusipratimu

ma vienkiemiais.

PASIKORE ISZ SKURDO.
Balkupis, Rokiszkio v. —• 

Nuosavam tvarte pasikorė ma
žažemis ūkininkas Dagys.

Priežastis pasikorimo — 
skurdus gyvenimas.

i

J

LENKAI NUSZOVE MUSU 
PILIETI.

Kaunas. Birž. 18 d., apie 17 
vai. 2 kilom, nuo Kaszcziu k., 
Merkines vai. treczio Mardcsa- 
vo rajono ribose, plukdant 
Merkio upe sielius,, Lenku ka
reiviai sužeidė musu pusėje 
pil. Milinavicžiu Martyna Ne-
dzinges vai., Perlojos kaimo. 
Sielius ir sužeistąjį persitran- 
ko savo pusėn. Milinaviczius 
vakar mirė, Jo lavonas randa
si ant Merkio kranto ir saugo
jamas 40 Lenku kareiviu sn 
kulkosvaidžiais. Be to, invy- 
kio metu Lenku kareiviai suo
me Perlojos gyv. Szczonulevi- 
cziu Joną, kuri nusivaro in Pu- 
voezins.

Be to, invy-

ISZMAINE ARKLĮ IR 
VEŽIMĄ.

Kražiai. Raseinių apskr. In 
Kražius turgan atvažiavo pil

suimti ji: mat vienas jjcmskis

vimzkusi atsiszaukimus. Zems-

atbėgo aresztuotl vaikina. Siu 
grobo visas knygas ir popieras, 
paenąe pati Andrių ir iszyažia- 
vo. Keturiene szurpuliai perė
mė, ant galo ji apalpo ir neži
nojo, kas dėjosi: tik kada at-

B. ' Ji _ i- ’dL 4

Poteriauk

‘ i
M1
r’1,i

nuo galvos nenukristu,

sibudo, tai pamate, kad viskas 
iszversta, iszmetyta, o bran
giausiojo sūnelio — maitinto
jo nėra. Bobos pradėjo pasa
koti, kad jos sūnelis žvangąs 
geležiniuose paneziuose kalėji
me. Tai girdėdama vargsze vėl 
apalpo. '

Ta diena buvo Petrinių at
laidai. Žmonių ėjo ir važiavo 
in Pamazgine dideles daugy
bes. Visais keliais bėgiojo isz 
piktumo paraudonavus polici
ja, skuto, gramdė ir tasze per
senusius gluosnius, prie kuriu 
buvo prilipinti Lictuvisz|d at- 
siszaukimai: kalavijai tik szvy- 
tavo, kaip žalcziai, 
atskaitoj. Žmones tik ir szne- 
kejo apie popieras, “bunta,” 
lipintojo, kuris tapo suimtas, 
ir daugiaus nieko ta diena ne
buvo girdėti sznekant.

— Oi, tu Dieve, Dieve! Kur 
asz dabar padėsiu galvele se
natvėje netekus savo duonpel- 
ųelio —i 
iszpleszo kaip szunes man val-

tavo, kaip žalcziai, žibėdami 
atokaitoj. Žmones tik ir szne- 

“bunta,

aimanavo Keturiene:

a ir ,i>. dilini keli, nei atsisveikinti ne buvoA. K/^ir atpiveze du moliniu , T , , . ..—~ T--- -- 1 - —

asocziu M kuria no-“cukrines, F

rojo slaptai parduoti Kražių 
smulkininkains. Bet invyko 
nelaime. Imant isz vežimo vie
nas ąsotis nekrito ant akmenų 
ir sudužo. ‘ ‘ ŠamOgonkes ” 
smarve pasklido po visa turgu 
Czia pat pasisuko policininkas 
ir pradėjo ieszkoti, pas ka ran
dasi namine. Pamatęs polici
ninką, žmogelis nusigando, pa
liko vežimą ir * ‘ samagonkes ’ ’ 
ąsoti, o pats pasislėpė. Sura
dęs degtines ąsoti, bet neradęs

* m. o*. _ a o* »szeimininko, policininkas pilė
me jo arkli ir vežimą.

NUŽUDĖ POLICIJOS 
VIRSZININKA.

(Nuo “Saules”,korespondento.)

Kaunas. — Pas1 virszininka 
palicijos Linkevicziu miesteli- 
je Želvius, atėjo kokis tai žmo
gus apreikszdamasj kad nori 
sudėti slaptinga daneszima. 
kada atsisėda, užemp nepažys-

VIRSZININKA

tarnas revolveri ir taikum szu- 
vd u padėjo lavonu Linkevicziu 
po tam pabėgo per langa. 

AB * 1 1 « ■ «*

1 be jo

mem, poteriauk, dubai*' auka
I “ - - - - - ■

bambėdamas uždaro duris, už-
bažnyczioj daroma į-- ir terp 

rakino, uždėjo sztanga ir eida-
mas tolyn kalto jo. ėavK “Tev<- 
musu.” Andrius sžimtais mįs
lių apspiestas nulindęs gurėjo .
jo lupos sznabždejo':.
in sklyputl mėlyno dangaus, o
• a « v « t •

- — — ■ H

— Vieszpatie, dolko Tu lei- 
di savo sutveriniuf nekaltai 
kankyti Tavo sutveriiAa ?...

• * •1

menuo baigiasi, 
kaip Andrius kalėjimo sėdi. 
Motina beverkdama net akis 
iszverke. Žandaru virszininkas 
pasakė, kad kol pareis

Treczias

s nus
prendimas, gal iszeiti veik me
tai ir be užstatymo pinigais ar 
turtti negali jo paleisti. La
biausiai motinai szirdi spaude, 
kad pinigu- neturėjo, o tok: 
žmogų sunku buvo rasti, kuris 
galėtu turtą užstatyti, nes ne-
lengva patikti ant poros szim- 
tu rubliu, kuriu reikalavo už 
paleidima žandaru virszinin- 
kas. Tik po ilgo bėgiojimo ir 
praszymo, atsirado du ūkinin
kai, kurje apsiėmė užstatyti 
kaucija už Andriu, bet bijoda
mi, kad Andrius neiszbegtu pa-

Ir vcl pradėjo ji rou-kada.
doti.

— Tai kam lipina popieras, 
gerai jiems už tai — sznekejo 11 * * 1

norėjo geriau apsirengti įr su
I

1 

f

motina ątsisveikinti, bet žan
darai užriko skubinti, insodino 
in vežimą du isz szaliu skver-

■ .h _ *lu

nūs prisėdo, treezias pries žais ’ 
atsisėdo ir iszbildejo.

Nuveža vargsza, Andriu in; 
kalėjimą ten perskaito nus
prendimą apie . iszvijima ant j 
tyiju metu in Rusija ir neUŽil-į 
go ji iszvaro “etapu. ”

Kaip su geležinėmis rėple-1 
mis suspaudė skausmai skau
dama Keturienes szirdi, ir to- 
BO. A A 4

atsisedo ir iszbildejo. ,

M

lei ji verke toj trankesj, kot 
neapalpo. Ūkininkai like liuosL 
nuo kaucijos atidavė pataline^ 
vnrgszei ligonei' minksztai pa-i 
klojo, sziitai ja užklojo, bet
vargsze to viso jau nejautė Ir 
po keliu dienu nukeliavo in> 
šaltus kapus.

Andrius tik po trijų menesių ‘ 
iszgirdo apie motinos smerti iii 
dideliai nuliūdo. ■ *• ’

Kaip pasibaigs isztremipo 
laikas, kaip sugryž namo moti-
nos kapas bus jau žolėmis ap 
augės. • i.

*
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Reading 
. |iru‘s .

reikalavo, kad Keturiene visa 
savo lobi atnesztu ir padėtu in 

ne 
daug buvo lobio, vos dvieji pa« 
talai, szeszios paduszkos, szio- 
ki toki skarmalai, keletas pa
senusiu padargu; viską sune-. 
sze vargsze pas ūkininkus, 
jiems rankas ir kojas bueziuo-

.ūkininku kietis. Vargszas

bobos.
— Ar jis tau prie kaktos li

pino — verke — Keturiene. — 
Kas czia blogo, kaip man mis- 
lijant, ka vaikelis prie tu seng- 
luosniu ten kokia popiera pri
lipino; ana, kitu visos pirkių 
sienos popieromis iszlipintos, o 
nei niekas nieko sako, 
daro.

Ir vėl vargsze Keturiene ai-, 
minavo ir verke.

Andrius kalėjime. Auksztai 
mažai langelis, geležiniais vir
balais auksztai užrazgintas, 
vos truputi szviesos praleidžia; 
murai stovį, drėgnai, mažas,

vargsze pas ūkininkus,

dama už ju mylistas, o pati su
sirietus ant lentų, apdraikytu 
vargo per naktis, bet džiaugė- 
b., ---- ---------------------
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Dabeltava* 
^Tikicta*

IN

Atlantic City 
ARBA • 

DUBtLTAVAS 
; ■ TIKIETAI

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nedeliomis 14 ir 28 Liepos

$3.75,

$3.25

nei

staezias pecziukas, durys ar- 
žuolines, geležimis apkausty
tos, ties duriu viduriu mažas 
langelis, su lenta užstumiamas, 
per kuri kartais temija kalęji- 

/■> cinvAina i n ferr olnnl'n o t

po tam pabėgo per langa. ti 
Žudinsta ■? kaip rodos buvo

isz politikiszko. atžvilgio nes 
Linkeviczius buvo užsikieteju-

1 "

siu szalininku Valdemaro Ir 
buvo galva vietiniu tautininku 
partijos. .

■ 1 ..... ...................

Trumpi Telegramai.
1

II New Orleans, ta. — Terp 
straiklaužiu ' > o : straikioriu 
strytkariu kilo kruvina mai- 
szaczei kuriose užmuszta du 
straikieriai jr .200 sužeista. 
Maiszatijo dalibavo in 300
stra/ikierjai Jr 200 sužeista

mo sargas, ka “arszetantas
veikia. Gulėt ir sėdėt padary-

4‘narai”
buotu lentų po ‘“narais” dreg-

si, kad savo vaikeli isz meszki- 
no nagu isztrauke.

Parėjo Andrius visas iszba- 
les pasibaigęs sunkiai dūsuo
damas; apsikabino motina ir 
net apsiaszarojes buoziavo jos 
raukszleta veidą. » •

— Dabar nors ramiai galė
siu numirti sulaukusi savo 
brangaus sūnelio,- priftj kurio 
atsilsės mano .galvaar Azirdis.

Abudu vargo, dirtoR^ vaka
rais užkando sausos duonos 
kąsneli atsiguldavo kietu 
lentgaliu, apdraikytu į .šiau
dais. . , • . ,

Atėjo ruduo, su rudeniu ir 
szalcziai. Keturiene neturėjoszalcziai. Keturiene neturėjo 
nei duonos, nei drabiiszio, nei

isz nelygiu gujn- guoilio. Eiti pas ūkininkus pra. 
kA Jnor* __ A?__ 1___4 ___________ ‘ 1_ J*

na žemo, apkreikta mėszlais,
i. *

matyt niekados neszluojama 
nors aslą ir 
mazgojami.

Sztai subarszkcjo raktai, su-
-A

“narai” kas-dien

szyti nedryso, nes bijojo kad

Vargas, kanczios ir asžaros li-

girgždėjo spyna, sužvangėjo

jie neatsisakytu nuo kaucijom.

ko vargszams, ant galo Ketu
riene susirgo ir ojo blogyn. An
drius, matydamas bloga moti-

f1’
nos padėjimą, jai papraszius

sztanga, sustenėjo zovieskai, parvedė kunigą, kad prireng-

žmonių terp kuriu buvo daug
moterių,. .. ĮHMMįĮĮįĮ

___ _ • I)u
aigonitai likto

moterių..;t

Speciali* Tra ima* Sabalo* Naktį

. 2:49
. 3:04

. 3:16

.. 6:05

Mahanoy City ... ...........
East Mahanoy Junction 
Tamapua .................... ..
Pribus in Philadelphia

GRĮŽTANT—Speciali* treina* 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time. 

' ■ ........ ...... < ................
Nupiginto* Vakacijo* in Pamare* 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatoml*
Liepos 26 - Piucsio 3, 17, 20 
$7.20 in ten Ir adg&lios 

Iii MAHANOY CITY
Tikietai gerj ir ant Pullman Karu 
primokant regularbzka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos tejpgi ir ant 
to treino kuris iscelna isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti. 
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grižtant.

Ant Readingo Geležinkelio
atsidaro durys ir tatpduryj 
stovėdamas sargas praszneko: 

' — Žmogeli, ka tu sau mis-
4iji?! pats vidurys sumos, o tu 
et nepoteriauji; ar nekėtali- 
kas?

— /i i ' rkalinys

11 Tecumseh, Oklla,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

resZtavoti už muszovima ant
prohiblieijos

smert Oscar Lowery ir James
Harriig! ant kuriu namu užklu
po joszkodami uždramteto stfto- 
fo.

H iBodton, Mass.
" u

Laivas
Princo George susidūrė su *llai- 
VU

■* i*

Agasisz. Pasažieriu ant

tu ih ųmžina kelione. Atėjus 
kunig^ų raudojo vargsze:

Ąr jau mano Dievas ap
leidot! Vž ka man tos kan^ 
ežios? jęėdėl mane kankina? 
Gelbėkit, kas iii Dievą intikit! 
Asz trys dienos kaip nieko ne-

—r O ;—  v  ■r'   

ant lentų gulint, man szalta!
Kunigėlis i ‘ \

tanltian ppteriauti ir apsisukęs 
iszęjo?

Audrius matydamas, kad 
motiųaj darosi vis blogiau, 
pakViete daktara. Daktarai 
pažiūrėjęs in serganezia, tik 

V_ - • L..JL1' 1 a a

ko ? Del Dievo asz galėcziau telojo ir suriko:

Žmogoli, ka tu sau mis- 
- _

kunigui, raudojo vargsze: 

leidot!
»Ar

CAPITAL STOCK 1125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Gelbėkit, kas in Dieva intikit 1 
Asz trys dienos kaip nieko ne
valgias, gelia mano sąnarius'
I

Kunigėlis

Ąsz katalikas! atsake

«* J 1 I* • * I

■ Kam potcrįųųtit p kąd 

ti isz tos lindynes!.— I
Asz bogtį visai riemis- 

BB

Kam bėgti; kad Dievas 
1 • • ♦ • »

Bene mane Dięvas lai- peczius ’sutraukė, rankom mos-

bet kam ir už ka 
man poteriauti?

Dievas padėtu laimingai iszcd- 
ti isz tos lindynes t,..^ / I

A 1 A • • • * / I •

liju.
* —•

duos ir taip iszeisi.. • " 1 .

suramino, liepe

pakvietė * daktara.
- - * ‘V . -

f Mokame 3-csia procentą ant 
J auditu pinigu. Procentą pride-
> dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
< 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikale su musu banke 
t nepaisant ar mažas ar dideli*.eiV, kur asz noriu. Del iszeji- 

int ind tai asz turecziau pono pra
%-1.' • ♦ .

Patys žudotes ir einate

ra draugu buvo Steponas Milą* mirė. Mokinys -gyvena„Tarpiix piimO laivo buvo 249 bot visi szyti, idant iszleistum;
• e 1121 *1-1. . --------- JPkt M jjlj j dfcjllt llhl

i ųviit? anaviczius.
*

ežiu priemiesty. • likos
' ■ r ■
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— imtys zuaotes ir einate ; 
dar pageltos nekalanti 1 Czia <
visa aptiėka ant jto gali • sp- G, W. BARLOW, Pret, 

J. FERGUSON, Viee-PrM.tr Km.
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