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APSIPACZIAVO SU SAVO 
UOSZVIA.

Lenox, Va. — Farmcris Leo 
Hagcnstoss, 74 motu senelis, 

diena nuvedė prie rilto- 
savo noszvia Elzbieta 

Braun turinti 59 metus.
Su savo paczia, dūk tore te- 

byrios ipaczios, atsiskyrė ke
liolika metu adgal.

susimaiszvni’as 
tarp tosios poros neduoda kū
moms ir pricteliams Hagensto- 
ssu atsilsiu. Giminysta szei- 
mynu Hagenstossu ir Braunu 
yra juokinga ir labai paini.

74 motu senelis,

W. n. BOCZKOWNIf, Pre». A Mff.
F. n. BOCZKOWHKI, K4llor. & 40 METAS

S

Kansas Lity, No. — Szimas 
tai iaikoDaggett nuo kokio 

sirgo o idant savo vaitojimais 
nedaryti perszkadu savo pa- 
cziuliai ir jokiu nesmagumu, 
gulėjo užpakaliniam kamba
ryje o pati miegojo isz prysza- 
kio.

Kada ana vakara pradėjo 
smarkiai lytie o laszai varvėjo 
ant galvos, “persimufimr“ li
gonis adgi
Kada tykiai ineitinejo basas in 
pacziules miegkambari, isz- 
girdo tris szuvius ir paregėjo 

. gulinezia kraujuose savo pa
czia su locnininku stubos Bert 
Ashton. Daggttt sako buk pa
ti szove pirma in Ashtona o 
paskui atėmė sau gyvasti.

O gal tasai atsitikimas buvo 
visai kitaip: Manoma kad 
Daggdtt užtikęs “prieteli“ te

ana

“ persimu f i mr 
d in savo kambarį.

Manoma
“ prieteli ” 

nais, kur jam neprivalo buvo 
rastis, pirmiause nuszove ji, po 
tam savo ncisztikiama pa
czia, kuria Ashton atlankyda
vo idant suraminti ja ja, laike 
vyro ligos.
SUDEGINO SAVO PACZIA.

ana 
riaus

Giminystes 
w

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Cedar Kock, Pa. — Nesenei 
atome sau gyvasti jaunikaitis 
isz priežasties 'kad jojo myli
mu jam davė “atstauka,“ o 
kuris buvo karsztai in jaja in- 

Dra ugai
už tai atkerszint 

už gyvasti

jaunikei- •simple ja s. 
ežio nutarė
merginai u Z gyvastį savo 
draugo. Suome mergina drau
ge su josios drauge, nurėdė 
lyg nuogumui <po tam pamerkė 
abi in statine salos ir apibars-

Apredia 
tokius parodus

plunksnoms, 
in

te su 
merginas ... ivixmo |/<uvui.n, 
vede per visa miesteli kerszin- 
dami abiems idant daugiau in 
miesteli nesugryžtu. Viskas at
sibuvo apie penkta valanda 
vakare. Praeigiai nuo nusiste
bėjimo negalėjo prakalbėti ne 
žodelio o kada atsikvotejo juo
kėsi szirdingai isz tokio per
statymo. Visos moteres ir mer
ginos tojo miestelio ipakilo

Glcpside, Ga. —- V incentas p^ie.$zais į uosius. nemiejaszir- 
dingus atkerszintojus 
ma kad tai buvo darbas Kluk- 
su.

' Fettermnn likos arčsžtnvolas 
už sudeginimą savo paezios. 
Motere isz ryto norėjo užkurti 
pecziu ir kttda stovėjo prie pe- 
cziaus ir uždegė malkas, vy
ras priselino isz užpakalio, 
apipylė gazolinu motere kuri 
tuojaus pastojo in ugnini stul
pą. Mdtere priesz mirimą ap
kaltino savo vyra kad tai jisai 
buvo priežastim josios mir
ties.

SENAM PECZIUJE 
VELNES KŪRENA.

Rochester, Pa. — Bob Nord- 
užs i t ra ukes

priežastim josios

mont užsitraukęs smagiai 
munszaines sugryžo namo jau 
gana vėlybam laike. Atidarė 
duris stubos ir net nutirpo ka 
pamate. Pamate savo gaspadi- 
nelia Zuzana Duncan, 60 metu, 
glėbyje kito 
'Atsikvotejas .pagriebė 
vamzdi karabinu szaukdamas:

Užmueziu tave-!” patraukė

burdingieriaus. 
dvi-

tave-!”

matydamas

c < 
vamzdžius, szuviai puolė o su 
jais ir Zuzana negyva. Po ‘tam 
pasidavė in rankas palicijos 
sakydamas kad ji apėmė dide
lis užvydejimas
savo gaspadine glėbyje ’,kito. 
Bob turi 58 metus ir vra senu 
jaunikiu.
NEDORAS SŪNŪS NORĖJO 

PASODINT MOTINA IN
KALĖJIMĄ. i

Chicago. — Kokis tai Valte
ris Lutz apskundė savo moti
na, sena jau mdtere, buk mo
tina paėmė isz jojo kiszoniaus 
35 dolerius. Sudže iszklauses 
pripažinimo liūdintoji!, persi- 
tFkrino buk motina maitino ir 
dažiurinejo per 16 metu , ser
ganti sunn kuris pasveikęs ne- 
atsimokejo motinai tiktai pik
tu už gera. Motina gyveno di
deliam varge o sūnelis visai 
dabar ne nori ne juos pažint. 
Sudže nusprendė kad Valteris 
motina gali nusiunsti in kalė
jimą bet apreiszke kad motina 
turi *tiesa paimt kožna centą 
rasta kiszeniuje nedoro sunaus 
jai jisai neduoda ant josios už
laikymo. Skundikas nieko ne
laimėjo ir kasztus turėjo už-
WrtretL 1 »IJ H I

Alano-

KOKIS GYVENIMAS 
TOKIA MIRTIS.

Pottstown, Pa. — Grace 
Tillman, 16 mdtu mergaite atė
mė sau gyvasti per nusiszovi
lna savo mieg'kambaryje.'Mo
tinos tame laike nesirado na
mie o tėvas dažiurinejo maža 
kūdiki žemai. Nesulaukdamas 
Gracijos ateinant, nuėjo jesz- 
koti ir užtiko ja ja neprigulin- 
cziam padėjime su burdingie- 
rium Jonu Cammeron. Burdin- 
gierius iszdume laukan o mer
gaite isz»sarmatos szove sau in 
krutinę ir atliko ant vietos. 
Jau tai ne pirma karta Gracije 
papilde godinga darbu su vy
rais.

NUDURE SAVO MOTINA 
ŽIRKLĖMIS.

Philadelphia. — Už tai kad 
May Ellrod nenorėjo iszte'keti 
už Elmero Dundore, turėdama 
vyra AVestuo.se
žiavo ant uždarbiu, 
didelio pavydumo nudure May 
su žirklėmis o vėliaus pats sau 
insmeige in szirdi. May aiudur- 

, iszbego ant
puolė

in kur iszva- 
tasai isz

ta kelis kartus
ulyczios kur
plici jauto kuris ja ja nuvožė in 
ligonbute po tam surado pus
gyvi Dundore kuri taipgi nu
vežė in ligonbute. '

in rankas

83 METU MILIJONIERIUS 
APSIPAOZIAVO SU 32 

METU MERGINA. 4
Tampa, Flo. — Turėdamas 

turtą vertes ant 30 milijonu 
doleriu, R. N. Frazier, 82 me
tu amžiaus, ama diena apsvpa- 
cziavo su savo tarnaite Miss 
Dora Tompson, 32 metu am
žiaus. Nuotaka yra 50 motu 
jaunesne už savo vyra. Susi
pažino su savo jaunikiu ligon- 
bMeje kada tasai sirgo tenais. 
Jauna moltere aplaikys visa 
jojo turtą nes vaiku senas 
kvailys pe turėjo su pirmutine 
paczia. , i

• •

paczia.

Lenku Lekiotojams Nepasiseke Atliekti in 
Amerika. Vienas Užmusztas Kitas 
Pavojingai Sužeistas. Eroplanas

Visiszkai Likos Sunaikintas

ir du lekioto j ai Ludvikas

i

Paveikslas parodo Lenku eroplana “Marszalek Pilsudski
Idzikowski (virszuj) kuris likos užmusztas; ir Kazimieras Kubala kuris likos sužeistas.

Edita

NEPRIEME NAUJU 
PINIGU.

New York. — Mrs.
Mittag atva'žiavus tekseje prie
doko Panama Mail Steamship, 
iszlipo paduodama taksi (au
tomobilio) szoferiui 20-do'leri- 
ne nauja bumaszka. Dreiveris 
atidavė motorei nauja bum'asz- 
ka kalbėdamas: “Poniute
nepriimu jokiu tabakiniu ku
ponu už savo darba. 
motere a t si Ii epe: 
žysdi naujus 
dreiveris atsake: 
g u tai pinigas

asz

4 4

Bet 
, jai- 

asz esmių

su
K a tū

lok i u

’’ Ant ko 
Ar tu nepa- 

pi n ilgus ?“ 
“Gerai 

, tai
Anglijos karuli imas, 
rojo daryti motere 
kvailiu. Gerai kad turėjo sena 
bumaszka kuria padavė drei- 
veriui o tas padekavojo ir at- 
silietpe: “Arot sztai, tai pinigai, 
aeziu tamkstele.

Vot sztai, (ai pinigai

STATYS DIDELI PLIENO 
FABRIKĄ.

Tarentum, Pa. — Keliolika 
Karikieriu ir fabrikantu 

in ežio-
iszir

P i t ts b u r g o suvažiavo 
nais sutverti kompanije kuri 
iszdirbines plieną del dirbimo 
automobiliu. Nauja kompanije 
mano indeti in fabriką $3,000,- 
000, iszmokes kas 
$90,000 ir priims 
bininku. Fabriku pradės staty
ti ant senos vielos 'kur stovi 
Pittsburgh Plate Glass Co., ku
ri sustojo 1914 mote. Nauja 
kompanije hus žinoma kaipo 
Tarentum Steel Corporation.-— 
Czionais gyvena didelis būre
lis Lietuviu ir
‘Saules.

LEKIOTOJAILENKISZKI 
NUKRITO ANT AZORO 
SALOS; IDZIKOVSKIS UŽ- 

MUSZTAS, DRAUGAS 
SUŽEISTAS.

Pricsz

Azores Sala. Dull ortą, 
Lenkiszki ‘lekiotojai kurie isz
leke isz Francijos, majoras 
I jiid\' i kas 
draugas 
Kubala su (‘roplanu 
lek Pilsudski

Francijoė, 
Idzikovskis ir jojo 

majoras Kažirni e ras 
“ Marsza- 

nukrito ant ša

sa

li upla ūke par-

y

los Graciosa, oroplanas oksplo- 
(tavojo ir ink rito in mares už- 
muszdamas Tdzikovski ir 
žeido Kabala, Lenku kariszkas 
laivas “Iskra
vežti lekiotojus namo.

Lenkiszki lekiotojai iszleke
I ’et nv- 

valanda po piet ir 
jaigu butu tarėja pasekmių tai 
Imtu atlekia iii Amerika Suba- 

, būdami ore 18 va- 
perlekdami 1,800 myliu.

isz Francijos praeita 
ežia 1:47 po

tos va k a ra 
landų,

Idzikovskis yra asztuntu le- 
kiotoju užmusztu kuris bando 
perlėkti Atlantiko mares.

menesi po 
apie 500 dar-

skaitytoju

EROPLANAS ORE 247 VA
LANDAS BE PASILSIO.
Crilver City, Calif. — Idant 

isztyrinct 'kaip ilgai lakūnai 
gali iszlaikyti oro be pasilsio 
L. Mėndell ir R. B. RcinhaiJt su 
eroplanu ‘ ‘Angeleno ’ ’
ore be pasi'lsio per 247 valan
das, 43 minutas ir 32 sekundas, 
padarydami per taji laika J7,- 
000 myliu arba konia aplinkui

i ' ‘ '

lekiojo

svietu

dukters

ISZSIPILDE SAPNAI VAR
GINGO GRIN0RUK0.

New Haven, Conn. — Silves
tras Z. Poli, kuris pribuvo var
gingu grinoribku isz Italijos ir 
buvo locnininku keliolikos di- / z
dėlių teatru, ant 'svodbos savo 

del susirinkusiu sve-
cziu pasakė kad jojo sapnai 
iszsipi'lde idant butu turtingu 
žmogum kada apleidiuejo sa
vo Ievyne. v *

Poli nesonei paimdavo savo 
teatrus už 20 milijonu doleriu 
ir padovanojo savo dukteriai 
kelis milijonus doleriu pasogo 
kuri isztckejo už Italiszko 
markizo (kaip baronas) Lippi 
Gerini 'isz Florencijos, Italijos.

Ant svodbos radosi tūkstan
tis užpraszytu svoeziu. Dvi 
operos artistes giedojo miszes

paridavo

Sdv. Jono Įkaitrili'kiszkoje ka
tedroje o trys kunigai suriszo 
jaunavedžius, Daug ženklyvu 
Ttaliszku 
dalybavo.
re isz makaroninio grinoruko.

aristokratu taipgi 
■■"■■y* Sztai kas pasida-

BAISI NELAIME 12 SUDE
GĖ DEGANOZIAM NAME.
Gillingham, Angliję — Czio- 

nais kas metas buna atloszta 
juokinga komedije po vardu 
“Ugnagesiu Svo’dba.“ Visink- 
toria yra vyrai, losze roles mo
terių teipgi “Jaunavedžiai in- 
eina in savo gyvenimą su sve- 
czeis, bet tame namas užsidega 
ir ugnagesiai juos iszgelbcti - 
visas tas perstatiinas buna juo
kingas. Bet kokiu ten nežino
mu budu ugnis prasiplatina 
greiezrau ne kaip turėjo. Akto- 
rai negalėjo in laika paspėti 
iszbegti'isz namo, o myne žmo
nių mane kad tai turi taip būti 
ir juokėsi isz nelaimes, pakol 
nedasiprato, kad tai isz. tikrų
jų nelaime. Dvylika žmonių su
degė ant smert o daugelis pa
vojingai apdegė.

SKERDYNE ŽMONIŲ
*

SENAS RAKALIS SKERDE 
PAKELEVINGUS.

APIPLESZDAVO JUOS, O 
ISZ MĖSOS DARE 

DESZRAS.
TT

NELEIDO PACZIA ANT 
SZOKIO, NORĖJO NU- 

SITRUCINT.
Milwaukee, Wis. — Nastu- 

ke Pajeszka, turinti 21 metus, 
stengėsi atimti sau gyvasti 
per iszgcrima karboliko už tai, 
kad josios vyras nepavelino jai 
lankytis ant szokiu ir paveiks
lu. Tankiai skunsdavosi savo 
vyrui kad jai uždraudže pasi
linksminimu o josios drauges 
turėjo gerus laikus p ji ji turė
jo sėdėti namie ir užsiimti vai
kais ir naminiu darbu. Arit gi
liuko vyras patemino in laika 
iszgcrima truciznos ir in laika 
paszauke daktara. Motore isz- 
tekejo už Pajeszko turėdama 
16 metu.

sau

i Kuszczuk, Buigarije. — Ati
tolintam kaime gyveno kokis 
tai Grigas Domiczenka, apie 
90 metu amžiaus. Isz kur jisai 
pribuvo ir kada — niekas ne
žinojo ir ne buvo akyvu iszty- 
i i net i. Gyveno pats 
vesdamas namine gaspadorys 
ta.

Nesenai lasai 
Valdže suvažiavo 
vos kur juos pateko baisus re
ginys, kari net senas virszinin- 
kas beveik neteko proto. Kaip 
pasirodo, tai Domiczenka buvo 
Serbu kuris pabėgo isz kalėji
mo. Pirko szmoteli dirvos ant 
kurios pastate motinai te. Gy
veno prits vienas ir nepriiminė
jo nieką. Tik naktimis, vėly
bam laike ateidavo pas ji žmo
nes. Buvo tai visoki piktada
riai kurie jeszkojo prieglaudos 
pas Domiczenka. Po gerai va- 
karieniai, parisią piktadariai 
iszgcrdavo po czierka arbatos 
ir užmigdavo sunkiais Arbato
je kaip ir pyragaieziuose rado
si užmigdinanti laszal nuo ku
rui naktiniai svccziai užmig

davo. Po tam gaspadorius su
visai nesiskubindamas papjau
davo mieganežius o isz ju mo- 
so< darj davo pyragaieziua ku-

vienas, 
s-

mirė.rakalis 
ant sliect-

MUNSZAINE PRIGELBEJO liais Uuvie8zindavo kitos sve-
SERGANCZIAM KŪDIKIUI. |cziu8.° ‘^ likusios mėsos pa-

La Salle, TU. — Italas Tamo
szius Tornillo likos aresztavo-

MUNSZAINE PRIGELBEJO
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APMALIAVOJO SAVO 
PACZIA ŽALIAI.

B lack bourne, Ark. 
suda ana diena stojo kokis tai
Robertts apkaltintas už panic* 
kinima savo patogios paeziu- 

vyras patemino 
viena diena kaip jojo paeziule 
padabino savo puiku veideli 
su milteliais, inpuole in baisu 
piktumą o kad užbėgti paeziu- 
liai iszejima ant ulyczios, pa
griebė pendzeli, pamerkino in 

ir numaliavojo 
paežiai visa veidą ir kakla.

’ Karstas vyras likos nu
baustas pinigine bausme o po
niute 'Robertts’ienc dabar josz- 
ko persiskyrimo nuo savo už- 
vvdusio vyro.

LENKAI JAU ISZLEKE 
IN AMERIKA.
York

Idzikovski ir K u bala 
iszleke isz czionais su 

‘ ‘ Marszalek Pilsuds- 
isz La Bourget, Francijos

les.
savo 

Užvydus

žalia kva rija.

New 
kiotojai 
jau 
e r o,plan u 
ki, 
in

Lenkiszki le-

1SZ

New Yorka. Jaigu oras yra 
tinkamas tai atlėks in New 
Yorka Pa ued el i

darydavo deszras.•r

Skiepe palieije rado daugy- 
tas kad turėjo galona munszal-l bo deszru isz žmogienos. Nu
neš. Sūdo Tamoszius prisipa- žudiirtus Doraiezenkn apiplesz. 
žino buk jojo sūnelis sirgo ant| davo o pagal jojo užraszus su- 
uždegimo 
paliepė 
idant pirktu spirito

Sūdo Tamoszius prisipa- žodinius Domiczenka apiplesz.

plaucziu. Daktaras Dėstus grinežioje, tai turėjo isz 
nuliudusiam tėvui to gera pelną bet pinigu ne 

ir trintu aukso Ipas ji nesurado. Gal pa-
tėvui to gera pelną bot pinigu ne

serganeziam kūdikiui krutinę, vogė jam kiti'laike ligos, o gal 
Motina pirko galonu munszai- senas rakalis savo skarba už-Motina pirko galonu munszai-1 senas rakalis savo skarba už- • 
nes ir tryne kūdikiui krūtinei base netoli grinczeles. 
tris kartus ant dienos, nuo ko 
kūdikis ženklyvai pasveiko. 
Daktaras pripažino ka paliepė 
tėvams ir Tomi'llo likos paleis
tas ant liuosybes.
NUOGAS MOTERES

LAVONAS MAISZE. l BANDITai NUŽUDĖ VIENA 
Tarry, Iowa. — Upeje Miss-1 BROLI O KITAS NUŽUDĖ

DU BANDITUS.

NUŽUDĖ
AMERIKIETI

*

issippi prie

atlėks 
po piet. Yra 

tai antras juju bandymas nes 
pirma karta eroplanas sugedo 
ir buvo priversti sugryžti ad
gal.
BALTA MERGINA GYVENO 

SU NIGERIU. >
Bufflalo1, N. Y. — Palieije ap- 

laike žino nuo kaimynu buk 
name ant 451 Eagle ulyczios, 
gyvena du nigcriai 
mergina, 
tonais, 
isz tu nigeriu gyveno 
ros ’ ’ 
si pas juos ant biirdo, Isz pra
džių abudu nigeriai sake buk 
mergina randasi paiš juos už 
tarnaite. Sūdo mergina prisi
pažino 'kad josios vardas yra 
Holeva Maciojauckiutc, 23 mo
tu, kurios tėvai gyvena ant 21 
Loepore uly., ir gyveno su ni- 
goriu Clarence Pipus, kuris li
kos nubaustas ant moto krilejL* a \

šu balta
Kada nuvažiavo in 

persitikrino kad vienas 
“ant vie

šu ^mergina o kitas rado-

1

mo o morgi'iila gavo ®zeszis mė
nesius. Antra nigeri paleido 
nes prięszais ji nieko nerado.

tilto, aplinkinėje 
Mobile, rado nuoga lavonu nu
žudytos moteres užsiūta mai- 
sze. Palieije paaukavo tūks
tanti doleriu tam kuris užves
tu palieije ant pedsakio žudin- 
tojaus. Moteres negailima pa-, ., . . . . .,• vaikus adgal m Amerika. "

Dagirdia alpie tai banditai^ 
susidedant isz asztuoniu vyru, 
nutarė Turtingus Amerikie- 
czius apipleszt^'4r nuiudinti. 
Tame tai tikslo trys banditai 
atėjo nakties laike pas jaunes
ni broli praszydami nakvynes 
sakydami kad yra (keleiviais. 
ant ko ir sutiko o pus vjrrosni 
atėjo penki. Jaunesnis brolis 
turėjo 'koki tai prijautimą apie 
nelaime ir grilejo lovoje neuž- 
merkes akies, su revolveriu 
rankoje. Ir is&tikrųju, apię pir
ma valanda po pusiaunakt, 
prasiminusieji keleiviai gavo
si in kambarį bet jaunesnis 
brolis buvo pasirengęs ant *to 
ir pradėjo szaudyt užmuszda- 
mas du banditus ant vietos o 
freezes pabėgo. 

1 • 1 J.
laike atsibuvinejo szokis. I Vyresnis brolis kuris nel&i- 

H New York. — Praeita mes nedasiprato -— likos nužu- 
sanvaite laike karszcziu, asz- dinbas ’baisiu budu drauge su

Osow, Lenk. — Isz Ameri
kos pribuvo du turtingi broliai 
atlankyti savo szeimynas kai
po ir (pasiimti savo paezias ir

Paskutines Žinutes
U Norwich, Conn. — Kada 

Julius Czedikas skutosi laiko 
szturmo, perkūnas trenkę in 
britva su kuria skutosi, sulau
žo ja arit szmoteliu kurie su
pjaustė Juliui veidą ir pasiliko 
be žado per keliolika miliutu.

II Shamokin, Pa. — Readin- 
go kompanije statys dideli bro
keri Burnside. Visa anglis isz- 
kasta isz aplinkiniu kasyklų 
bus gabenta in szita brokeri 
ant iszczystymo.

11 Pequa, Pa. Naminis 
laivas, apsiverto ant Susque- 
luinos upes arti Lancastei. 
Trytf vyrai ir motore nuskendo 
d 15 iszgolbota^ Ant laivo tame

tuoni žmonos miro nuo saules paczia ir vaikais. Banditai pa- 
slpindu'liu o daug apsirigo. Vie- emia pinigus ir kitus daigtus, 
nas isz tu buvo Dovydas Katz prasiszalino. Palieijejęszjco
kurie svėrė 510 svaru. banditu.
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|Kas Girdėti
U.ltlU.MI. , M. I

Primename vėla musu skai
tytojams kurie yra skolingi už 
laikraszti idant paskubintu at
silygint nes primingam laiko 
busimo priverstais laikraszti 
sulaikyt. Kožnas kuris yra 
skolingas už laikraszti privalo 
turėti atyda kad už dyka laik- 
raszczio siunsti negalima uos 
iszdavysta laikraszczio

_______________________ -1

paskui kita. Sztai nesėnei isZ- 
keliavo isz Portugalijos mote
te in Amerika pas savo vyra 
kuris czionais buvo apsigyve-

t
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Nuo pat laiko kuomet sėklos
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up koks patamaviniiaB, bet: prfe 
dereftre.

Galvodamas apie tai, pama
to senute kuri ant slenkaezio 
kapojo malka's. J i ji buvo silp
na ir vos galėjo pakelti kirvi.

— Leiskite senute, asz jums 
prikaposiu malku — tarė An
tanukas. — Asz stipresnis Už 
jus.

Vaikinukas prikapojo malku 
siinesze pirkion, o senute nuo 
szirdžiai jam padekavojo. An
tanukas nuėjo linksmas kad 
jam Dietas davė tiek sveika
tos ir jegu jog jau gali Jkam 
nors patarnauti.

Kita syki jis padėjo maža r 
mergaiežiukei suvaryti žąsis 
in tvartu kaimynei padėjo par- 

ir kas-
nors

,»■ i t. ■■■■■■ „Mm įbn -■■.■■AniMiiiiae

vėr‘at‘'LieV5or ’iSL, Kr. !16, Bos
tone.

Skera, Antanės, gyvena Ha
mmond ar tai Harmon, N,Y„ ir 
ten miros.,1925 ify , Praszomos a * a * a a V 'Mi' a -fe a i ‘

Ona Priszmantaite-Katiėhe, 
gimusi 1877 m. Palapiszkiu- 
kaime, Szidlavos valscz., isz tė
vu Jurgio ir Onos, turinti broli 
Juliu Priszmanta, gyv. Solaris- 
ville, ar Minersville, Pą. Ame
rikon atvykusi 1906 m. drauge 
su sunum Povilu, gimusi 1906 
mete.

Jonas Uocintės-Ogins, kilos 
kada ’sz Pasvalio valscz., Amerikoje 

atplauks in Portuga- 
pristovą ?

Jaigu|\’aldže apie tai visai nosihipi- 
pildo rusezias

nes keiks metus. Kada dažino- 
jo ant Ellis Island, kad jai už
drausta inoiti in Suvi Valsti
jas, nes jau paskirta kvota isz- 
sibaigė, nelaiminga motore mi
re isz gailesties, palikdama 
penkiolikos menesiu kūdiki.

iszdavysta laikraszczio szia- 
dien daug kasztuoja. Juk ir 
jums butu skriauda jaigu jum 
neužmoketu algos, taip ir tie
ji kurie yra Skolingi už laik
raszti, skriaudže mus. 
neatbilygins trumpam laike, Į na, 
busime priversti laikraszti su-1 tiesas valdžios.

Grandu kad 
daugiau

laikyti, o tada nes i grand i ūki
te. ' ‘ •

Mergaite kurios vardas yra 
Eliza Valerio, 'dabar valdžia 
ketina nusiunsti adgal in Por- 
tngalije, nepavelindami jai su
si vienai su savo tėvu. Kas į 
liioni kudi'kiu 
laivas 
1 i sz k a

savo 
rūpinsis

j i ji tiktai

tone.
Skera, Antanas, gyvena Ha

mmond ar tai Harmon, N.Y1,, ir
’ ——- ———— .r.'—'f r ■- -’f--'— TT’HT'

žinios apie volipnies palikimus.

Palapiszkiu

nuolat gyvenos

v
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indėto8 in žeme reikia kreikti 
atyda in kbntorliavima visokiu 
insektu, nes tie ijisdktai nėtik

V 1 4 f . A tjb * ■ t , V a 9 .

in koutoriiavima visokiu
.. . 1'.? ! SSi U'

užpuls jaunus augalus bet juos
boveil iazŲaikjns.

Javu arsziausi Ihsetai yra la- 
pinės kirmėlaitės, augalu ute-

Imigracijos

valdže neturi 
mielaszirdvstes ant 

------------ I kūdikio ir susirupinusio tėvo 
Sudžc Troverton isz Colum- kuris per tai neteko savo my- 

bia pavieto, Pennsylvanijoj,|limos paezios. 
prispyrė Glen Garway isz Cat- 
tawissa idant mokėtu po 20do
leriu kas menesi ant užlaiky
mo savo seno tėvo. Laike per
klausymo senelis kalbėjo sli
džiai su aszaromis buk paliko 
sunui visa savo tarta ir fer
ma o kada sūnūs gavo viską in 
savo rankas, liepe tėvui iszsi- 
neszti laukan ir daugiau neno
rėjo ji matyt.

Kiek tai randasi panasziu 
atsitikimu kad tėvas ar moti
na būdami tosios
kad po atidavimui in 
savo vaiku visa savo turtą, tu
rės nuo ju prieglauda lyg 
smert. Bet vaikai kitaip atsi
moka už geradejystes
ginulytoju. Vos užgriebė turtą, 
tada liepe seneliams iszsinesz- 
ti laukan. Daug panasziu atsi
tikimu buna kasdien.

Kokis tai žmogelis New Yor
ke apmalszytojas levu, turėjo 
ana diena žiotini barni su savo 
pacziule priesz kurios asztru 
liežuvi ir piktumą turėjo varg- 
szas jeszkoti sau saugios vie
tos — inszokdamas in kletka 
levu pasislėpt nuo inirsžusios 
bobos. Matyt buvo jam daug 
saugiau klctkoje su žvėrimis 
sėbrauti ne kaip su savo pa
cziule.

atyda

isznaikins, 
javu ąrsziansili 

pi nfes k i rmela t tės, 
les, vabalai, Žiogai raudoni vo
rai ir blusos. Visi daržininkai 
pažysta žilas ir rudas lapines 
kirmėlaitės. Nakczia tie insek- 
tai užpuola augalus, neduoda
progos daržininkams juos isz- 
Įmigti. Jie ypatingai mėgsta 
jaunus kopusiu lapus bet ata-

apie 34 m. ir
1051 Schoomaker Aye., Mano 
ssen, Pa. isz a mat 
Paieszko sesuo.

Kvederas, Juozas, Amerikon
atvykęs 1914 m., ir gyvenos 86
CJtaldon St., Statford av Hart- jeigu f ik v^ikusj.

• • t gsiuvėjas, kuoja visus jaunus augalus.
Kaikuriose darželiuose ap- 

nuodintas viliojantis maistas 
kontriolioja tas

nuomones 
rankas PAIESZKOMA SZIU YPATŲ

savo

Teisybe turėjo vienus meto
distu kiuiigužis kada iszsita
re: 
ims eina 
tūkstanti 
dos.”

Szitas musu laisvas siely- 
staeziai in pragara 

myliu ant valan- 
Ana diena tėvai isz ap

linkines Pittsburgo melde pa- 
lieijoc idant toji surinktu juju 
dukreles isz pekliszku urvu ir 
rodhauziu. Palicije in trumpa 
laika surinko suvirszum pen- 
kesdeszimts paklydusiu aveliu 
kurios pribuvo isz mažu mies
teliu.

O kas laja pekla pagamino 
dėl musu .jaunuomenes jaigu 
ne tieji patys protestoniszki 
kunigužiai kurie priverstinai 
užmėto prohibicije sziam skly
po.

Cibulskis, Jonas,
Kėdainių, 
kariuomeneje pasaulinio karo 
metu, seniau dirbės prie laivu 
Giminiu žiniomia esąs žuvęs 
kare. 1
Graužinis, Jonas, arba John 
Valentino, seniau gyvenos 6416 
Third Ave., Brooklyn, N. Y. 
[Motina neturi žinių jau 3 metai.

Miseviczius, Mykolas,, kilęs 
isz Laužynes kaimo Tauragės 
apskr., seniau gyvenęs 29 So. 
Hollyok, Kansas City, Kansas 
ar tai Illinois valstybėje, neva 
mires apie 4 men. atgal.

kilęs nuo 
tarnavęs Amerikos

žiniom i a esąs

seniau gyvenęs

DEL MUSU VAIKU
' RAINIS IR LAPE.

Karta lapo, bcvaikszczioda- 
ma po gražu szileli sutiko ra i 
ni (tigrą). Rainis tuojaus puo
lė jirio lapes ir norėjo ją su- 
drrtskyti.

— Cyt, —„tarė lapo rainiui

i. ! II «i/ VU •* ’**1

r

— palauk, ar nemata i, kad asz 
esu visu žvėrių karaliene, o tu 
dar drinsti ant. :

TEVAS IR SŪNŪS.
[ Ant vieno laivo buvo dvyli
kos metu bernaitis, jurininko 
^unus. Jis iszaugo ant juru ir 
iszmoko jurininkauti neblo
giau už suaugusi jurininką'? Jis 
mokėjo greit užlipt ant paezios 
steibo virszunes, nebijojo nei 
supimo, nei vėtrų, o plaukiojo 
'i 
jo ir
c .......... . .....................
sitiko nelaime. Viena mažiuke 

.mergaite, priėjusi prie lębu 
kraszto,
puolė jūron. Mažojo jurininko 
tėvas pirmas pastebėjo nelai
mingąja puolant ir 
vandeni jos gelbėt.
jau buvo dingusi juros vande
nyse, tik-sztai jurininkas pasi
nėrė vandenyj, pagriebė mer
gaite ir tempe ja prie laivių 
Tuo tarpu laivas jau buvo nu
plaukęs tolyn, ir jurininkui 
reikėjo plaukti pusėtinos vars
nos. Jisai buvo jau netoli laivo, 
kaip iszgirdo riksmą:
lys!” (Didele, baisi mariu žu
vis.) Baisus sutvėrimas buvo 
iszneres isz bangu ir puolėsi 
prie žmogaus. Ant laivo v i st 
isz iszgasczio mirte apmirė ne 
laimingojo jurininko ir mer
gaites gyvybe kybojo, kaip ant 
plaukelio. Bet kuomet jau ryk
lys taikėsi nutverti savo laimi
ki, staigė isztiko ji nelaime: 
žvėrys persi verte, pasipurto, ir 
vanduo aplink ji pasidarė kru
vinas, kaži-kas ji sužeidė: 
“Tai musu mažytis draugas!” 
— suszuko jurininkai. Ir tiesa, 
tai jisai buvo: pamatęs, jog tė
vas pavojuje, jis szoko in van
deni, priplaukė prie syklio ir 
peiliu pervėrė jam pilvą. Su
žeistas žvėris paliko savo pir
mąjį laimiki ir puolėsi 
bernaiezio, bet szis visiems 
stebeintis, ome plaukti tolyn 
nuo laivo. “Atgal, atgal!” rė
kė jurininkai. Bet tas nei klau
syti nenorėjo; vis tolyn plauke. 
Po valandėlės dirstelejes atgal, 
jisai pamate, jog jau tėvas ant 
laivo lubu. Tuomet bernaitis 
skubiai prie laivo, mitrai iszsi- 

’ sukdamas nuo baisuus sutvėri
mo. Dar syki peiliu dure ryk
liui in paszone ir griebėsi už 
virves, kuria buvo numėtė jam 
nuo laivo. Dar perejo minuta 
kita, ir bernaitis buvo jau ant 
laivo. Tėvas su aszaromis a'kv- J *
se apsikabino ji kaipo savo isz-

“ Delko isz pradžių 
tu plaukei tolyn nuo laivo?”— 
klausinėjo jurininkai. — “Asz 
norėjau, kad ryklys vytųsi ma
ne, idant tuo tarpu mano tevo- 

” at-

•1

1

kaip žuvis. Jurininkai ji myle- 
vadino savo mažutėliu 

draugu. Karta ant to laivo at-
t

I

dar driilsil ant . mane užpulti.
— Ne, — tare fit inis, — n sz 

visu žvėrių karalius manes vi
si bijo; o ne tavd«.
—' Sakau tau tikrai — priesz- 

faravo lape, — tu turi priesz 
mane nusilenkti, ba kitaip asz 
tau nedovanosiu. Jeigu netiki, 
kad manes visi žvėris bijo, tai 
eiksz pertikrinsiu.

Rainis su lape nuėjo in misz- 
Jci^^vęrim, pasp'ędyti. Be eida- 

užmato, raini' leidosi 1>egti.
Via įlipo Įjradžįugup i,ue:
, tj-7 O ka, a?ne.,piano tiesa, 
pr tai ne asz žvėrių karaliene?

#

si bijo; o ne tavds.
isz neatsargumo in-

szoko in 
Mergaite

neszti karvėms žoles, 
dien radosi, proga kam 
patarnauti. Antanukas-gi kas
dien darėsi linksmesnis ir visi 
ji mylėjo.

Kada Antanukas iszejo in 
mokykla ir pabaigė mokslą 
pas kalvi užsimanė užsidėti 
savo dirbtuve. Kaimynai jam 
padėjo užsidėti savo kalve ir 
gera jam buvo tarp ju. Darbo 
visuomet turėjo gana ir nieką- - 
dos nepaliovė padėti kitiems.

kirmėlaitės, 
v isz- ' * J <1 '

1 L' V - • •—< n r, " v, r •
lęisti prie tu dhržęĮni kur toks 
ma i st a s va rtojaipa.^., Mažuosė 
d a r zel i ub se gal ima. rėpk a su- 
’ iikiLtps

i$įtus, i^fektus galima, kp.n- 
unicotine

I ■ ■ 1 . . / l \ ’ t It )»
darbelis yra szva

OB?

k j W;W

Bartkus, Antanai k«riui mo-
bniznptos ynJ
vnlst, ii’ nėVa.dingęs karo lau-

praszoma pranesztj

nes 4 Kaplan Aye.. JafnaiČą 
c i ••• ■■
liko žmona Lietuvoje' Žmona

»'i»■ • '4 *- u v't.■ • v ' i- ■1: ■ ■ . *.•

būvį), apdraustą^,. Žipios labai

Apraitis, Petras, 1921 m. gy-
(vc., Du-

' ‘ \ 1 I 1 ' 4 D F j

j, Ona,; kilusi
4 IVHz ■ 11 1 11 V 41 1 t !♦

uY Vinco vaisįii augintojai nori apsaSigę

senei gavome raportii isz (5on

v,
i tos U gaminius gyvuhuą pępri-

Sza- 
‘ 11

\l j X iK'jllJ J

bill z lipt ąs ” į ą’z il^ŠĮjflįęllu sėt t s 
vnlst, irhnėVa.dingęs karo Inu-

praszoma pranęsztj. d
1 SimanaViczius, Kazys, gyve

nos 4 Kaplan Ayę.. Jafnąiėą, 
ll į?- P"p

kiti
■V *

aszoma nranęszt).
Simanaviežius, Kazys,

I

) M b U V Į U ' * V y ■■1 ■ ’ ’ • jnęžino. kokioje bendrovėje ji
M. * . ! I' ’ 1 B * « * »

ręi^fĮĮinjį^sįj

lesnę, ra. , 
,Klimavicziute,

> 'h * 10 I •. > I . •

< I uc^ne, Pa-

isz G.ustaicziu kąimo, Veiveriu ■» ’j . -Svalsęz., ( isztekejusi l 
BarkaiisYp, Gyvenamoji viela 
nežinoma. ,

leszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji malonini

ręsti
Consulate General of Lithuania 

15 Park Row,
• New York City, N.Y.

vals<jz., isztekejusi

. arba apie juos 
žinantieji malonini 

kviecziami atsiliepti sziuo ad-
/mm ii. a u* < • v,‘!< ■ '-i ■ ' ■ ■ ■ *

• v, . .
» 0 • * 4 ' V > n -r • 1 1 ♦ .

PAJESZKO JIMAI

T T_ lape nuėjo in misa- 
.1. Jl.my ■■■.,. ■ ■. . IĮ. [Op
ka^vęrim, pa^rędyti. Be eida
mi pąii)atę jįvcrįn pulką, kurie,

‘maipįaą yartbjaipaą.p Mažuose
I s r n;
j i i r1

liol^oti upibęili
yhist” a^a ,J‘lea<l
•^1' vį?as A
!riąj užlaikomas

kjįięms insektam

k,tį tas ki^ęlailes.

višas

Ta-

.do 
rnii -1

‘nicotine 
lead arsenate 

u? ■ ! . . r , t [ 1i I

<4 1 I

Ylą lape pradžiugus tąre:
I ■ (hT ■ , 0 ka, ai;ae ,piano tieaa 

otminli Ir n rn I innn
< ( Ryk-

Matai, kąi^-yisi nuo manes be- 

yįpppk tįėau, - 
■(ntsigryžes

-

. .. ,, »■'

raibis,, tT-* ov * ‘ ’ T 7 i ' ' ,F •

ir pats bėgti nup Ippes.

t. \
iszliko

prabilo 
leidosi

liesi ramia i«z-, 
k 

pricli prie

;; y ■ ; H ' v ’į . 1 I fT‘ * * * < ■ , , f

matu,,tas'pėduos straigepiš Ir 
s brief i nrie

H
'augalu, nes szie paprastai per h • •1.-4 . . Jdiębą. pasislepia 

_____ B ir 
l.iuknuvi P

' Laukines Peles.
1 . Kontroliavimas laukiniu pe-

medyje, ..lentose 
.vietose. *-

si) pu s ta me 
pa n a sz i oso 

l’w,
. i ’

I :

dalykas, 4 jeigliv ūkininką^ ir
4 *

tj.ju.javūs ir medžius. Nelabai

necticut. valstijos, parodant 
kad laukines peles iszbaige net 

užmuszc
‘ ‘ 1 V *'• '

i •necticut. valstijos,

60% didelio .sodo,,.

f i I

2,000 isz 3,O0() 'kriaušiu medžiu
> kI vie

name sezone tos peles užmuszc*i i" l A 11 1 . i :i 1
kitame s<>(le. Califęrnijoj 

« i . ’ ' v'
1
net 1,300 apelsinu medžiu.

Apart medžiu peles užpuo
la. szakninius javus, ir szaknis. 
Jos mėgsta dobilus ir alfalfa ir

pats bėgti nią? lę 
Tikiu budu gūdi

gavo 1

’ * I 1

rioji lape ap- 
raini, stipriausi žveri, ir.

‘ GELEŽELE.
___.avas su savo

«T r • 1 '

sunum hj miestą, Tik sztai su-
1 ‘ . », * ■' 1 1 ♦' 1 r

4 
| .

Viena, karta ėjo. te
«

I

;szuko levas in supu: (
, — kiūrėk, Joneli, tvn <mv 
kelio guli geležęĮę, paim'k tu ja.

—•. lit teveli, atsalk e Jonelis,
' . 1 i " ' ' v y. ,

__ f/il/iA nuv/ninr/iA nnunrl <i yi«>i

•pasilenkti.
Tuomet tev

■ i • ■ : • '
J

dėjo in kiszene,,

n 1 ) I

- žiūrėje, popeli- ten aiit

— tokio mažmožio neverta
' '• i* tyvil$, nieko nesaky-

nei
i t

'damas, pakele geležėle ir insi-
: b J

j lt
1! 1

j Mieste jis pardavė geležėlė
kalviui už keliolika kapeikų, 

nusipirko

prie

veteranai,Trys veteranai, isz kuriu 
vienas buvo be kojos, antras 
be abieju ranku o treczes ak
las, iszejo
Vaikezas stovipt?s ant kampo 
ulyezios su szepecziais czystyti 
ezebatus, kaip paprastai dide
liuose miestuose buna, prisiar
tinęs prie vienkojo ant iszjuo- 
kimo tarė:

— Mažam tamistai 
czebatu nuezystyt?

Raisžas laike akla už rankos 
o antra ranka rėmėsi su lazda 
ir negiflejo, kaip norėjo, nu
bausti iszdykelio vaikezo. To
dėl užpykęs pratarė in dranga 
be ranku:

— Duok in snuki tam isz- 
gainai I

— Žingeidus buezia maty
ti, — tarė aklas.

žmogus atėjo pas 
Inirzdaskutip pas 'kurt kelios 
dienos atgal skutosi ir atsisė
dės ant kėdės klausia:

— Ar su tąja paežiu brit- 
va dkusi ka ana syk?

— Taip, pone.
— Tai pavadink artimiau

sia daktaru idant mane už
migdytu, nes abejoju ar gyvas 
iszliksiu isz tos operacijos — 
atsake ponas. *

pasivaikszczioti.

'pora
<•

Už , tuos pi pigus 
vyszniu.

Atlikęs miesto reikalus, le
vas su sunum gryžo atgal. Die
na buvo taip karszta, kad Jo
neliui prakaitas bėgto 
per skruostus.

Aplinkui nebuvo matyti nei 
medžio, nei upelio tekanezio.

vos-vos

Tūlasbegoatakuoja komas ir kitus grū
dus. Laukines peles turi labai 
daug natūraliu prieszu — va
nagai, pelėdos, varnos, movos, 
lapes szeszkos, ir visokios gy
vates.

Kuomet reikia imti 
nius kontroliuoti peles 
nuo medžiu apie!inkus prasza- 
lint visus iszmatus. Gerai rei
kia meržio kamieną 
geru misziniu,

t •

Dominikas Gapszys, kilusis 
ar nuo Lygumu miest., Sziau- 
liu apskr., seniau 
Minneapolis, Minn.

Capszys, Vincas priesz 3 mo
tus gyvenęs Utica, N. Y.

Gapszyte, Tekle, isztekejusi, 
bet vyro pavarde nežinoma, 
gyvenanti Chicago, 111. Visi 3 
Gapsziai yra Gerdrūtos Gap- 
szienes vaikai ir turi seserį Ju
le Lygumuose.

Antanas,

gvvenosr>.

L . • * *

Mano sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai,.kurio nesenei 
gyveno ant 214 —- 6th St., Ke
wanee, Ill., bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalu nes iszva- 
žiuoju in Lietuva ir 
jėis sUsiraszyt.
tuojau s pas savo broli.

Joseph Lukaszunas gos medi nuo triusziu. Patarti-
New Boston, Pa.

noriu su 
Atsismaukite

žings- 
reikia

nuplauti 
nes tas apšau

medžio, nei
Jonelis isztrošzko ir 
paskui tęva te galėjo eiti. Be
einant levas iszmete viena 
vysznia. Jonelis tuojau ja pa
kele ir gardžiai suvalgė. Bet 
viena vysznia mažai ka pagel
bėjo Joneliui.

Už kėliu žingsniu tėvas, vėl 
iszmete viena vysznia, paskui 
treczia, ir taip ligi paskutines 
Jonelis viena po kitai vitsas pa
kele. Kada Jonelis jau suvalgė 
paskutine vysznia, 
tėvas juokdamasis:

— Matai, vaike, kad tu tik
tai viena karta nebūtum patin
gėjęs pasilenkti ir pakelti ge
ležėles, tai tau dabar nebūtu 
reikėjo tiek kartu lenkties.

Taip pabaudė tėvas savo tin
gini sunu.

gelbėtoja.

CUKRUS. .vienosna vartoti misziny isz 
dalies “creosote” aliejaus prie 
dvieju arba trijų daliu 
lar.” “
ras nupliovimas.

Apsu’kti medžius vėloms no-

(t. Aug. 2.) lis paspėtu iszsigelbeti. 
sako narsus bernaitis.

GERAS VAIKELIS.

Skinys,
Bartininkų
melu savanoriu tarnavęs Ame
rikos kariuomeneje ir pasius
tas Prancuzijon; nėra žinių ar 
jis sugryžo sveikas ar visai ne- 

I gryžo.
Btacziukas-Btėhchuk, Rober

tas, ilgai gyvenęs Bridgeport, 
(Conn, o priesz metus laiko isz- 
sikraustes in Maine valstybe, 
bet adreso g 
kės.

Peniukas-Penelis, Aleksan - 
draš, gyvenęs MaMhanoy City, 
Pa., tarnavęs kariuomeneje ir 
neva turejes 1919 m. sunkia 
operacija; reikalinga žinių ar 
jis gyvas ar ue. .

Vaitkevicžiūš, Motiejus, ki
los isz Seiriju; jis buk mires 
Mahanoy City, Pa., apie 35 m. 
atgal; gal kas atsimena tikra 
mięties dėta ir palidojimo vie
ta.

Kriszcziunas, Juozas,

kileą isz 
valscziaus, karo — Julyte, ar gardus cuk

rus? — paklausė Antanukas.
— Gardus, labai gardus.
— Duok man nors gabeleli.
— Negausi ne trupinėlio.
Motyna> iszemusi cukrainių 

tarė Julytei:
— Ir tu negausi ne vieno.

, 4---. ,i —f ...  . ! ■.

5’raMelagysta” yra tai ap
svarstymas kalbėjimo neteisy
bes arba užtylojimas teisybes 
idant ka toki investi in nesu-

t i ♦ >

pratinki.
Jaigu laikrasztis talpina ko

kia naujiena kuri vėliaus pasi
rodys kad tai neteisybe, tada 

1 “me-

Pajeszkau savo brolio 
Joną Bersena. Paeina jįs isz 
Kauno Red., Butkisekes Pavie
to Vosbutu kilimo. Keli, metai 
atgal gyveno

sunu “coai
Lime sblphur” irgi ge-

Mahanoy City, taip pasekminga nes peles, ga-tilteli V vii V 1VA C< 11 Cl IL , * f lt •

Pa. Norcežiau sužinot ar jis gy- « atakuoti szaknis. Pasekmių-

saiko jam

buvo deszimties»Antanukas
metu vaikelis ir gyveno pas ge

laikrasztis ne yra kaltas 
laistės” nes tik “klaidos.

Laikrasztis taipgi ne yra 
kaltas melagystes jaigu pa
duoda kokia korespondencija 
intikedamas kad tai teisvbe 
kad ka 'korespondentas raszo 
tai teisybe, bet daugelis kores
pondentu pirma ncapsvarsto 
ar raszo padavimu teisingai ar 
ne. Randasi ir daugelis tokiu 
kurie t^zj/i raszo melagingus 
(Janesziimis už ka redakcija 
suvis neatsako nes ne gali isz- 
tyrineli tokius melagingus da- 
neszikua. Jaigu redaktoriai 
laikraszczijU suseka tokius da- 
rteszikus tai tada talpina juo
sius in “‘juoda 'knyga” ir dau
giau nuo ju nepriima jokiu ko
respondencijų kad butu ir tei
singiausios. -

Su teisybe galima toliaus 
nukeliauti jaigu kas ka dane- 
sza in laikraszti tegul danesza 
tiktai teisybe. “Saule” nebijo 
nieko ir ne 'bijo raszyti teisy
be apie kožna kuris tik užsitar
navo — ar taj aut,pagyrimo ar 
papeikimo.

vas ar mires. Tegul ir kiti 
no draugai ir pažystami

ma- 
atsi-Įy^ 

szauke sekailcziu adresu: (t.58

daneszjiniis

■■■ r ... ■■ .♦
Rustos imigracijos

iminems nosytei-
‘ *

J u liūs Bersena s, 
108 Pier St„

1

giausias būdas atakuoti peles 
, vartojirhas apnuodinto 

maisto utis padėtas netoli nup 
medžiu. Tie 
tys * ’

“apnūodijimo sto- 
netik isznaikins apsigy-

Port Washington, Wise, veuusias polos, bet ir tas ku-

Pajeszkau Kaži Sidlaucka, 
Keturi, metai atgal gyveno

Va ūkininką. Žinojo jisai, kad 
neturi nei tėvo, nei motinos, o 
ūkininkas priglaudę ji maža 
naszlaiti, ir 
su savo mažyte dukrele.

iszaugino drauge Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABOklUS 

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

.„J

Antanukui ten buvo nebloga, 
teeziau niekus jo ten nepalepi
no ir neprataro taip nuoszir- 
džia’n kaip motina. Pradėjo 
paskui Antanukas vaikszezioti 
pas vargoninka mokyties Lio- 
tuviszkai skaityti ir raszyti.

Viena karta geras senelis 
vargoninkas tarė vaikams:

— Mokykities kas dien kam 
nors patarnauti, nors justi nie
kas ir nepraszytu.

Antanukas, sugryžes namo, 
omą galvoti kam-gi jis naųdin- 

Tai, kaiĮ 
ūkininko

ANTANUKAS.
Antanukas, turtingu tėvu su

turėjo bloga papraįima

rios tik laikinai apsistoja ap- 
lin’k tuos medžius.

Rytinėse ir vidur-vakarinesė 
i rimtas 

javams. ?Jie mėgsta 
kuopuikiausius javus.

Gazuojant kurmis anksti pū
va sarv vra » A 
kontroliuoti

Maine, Pa. Dabar gyvena kur valstijose kurinis yra
7 V-7 V i • , ♦ ’V •

Kas kaapie Pittsburgh, Pa, 
apie ji žino arba pats tegul at- 
siszaukia po adresu: (lt.

Mr. C. C. Smith

Kriszcziunas, Juozas, miros 
Shenandoah, Pa., neturtėliu na
muose, bet kada ir kokiuose 
namuose nėra žinoma; spėjama 
kad jis buvo pavarde pakeitęs. 
Jis buvo kilęs isz Panasuplo

Padotihio valscz 
riampoles apskr.

Janulis, Kazys, kilęs isz Pli- 
kiszkiu kaimo, velioninies Juo
zo Janulio brolis. Jam priklau
so Juozą, kuris mire. Wyoming 
valstybėje, palaikų dalis.

Czerakavicziūs, Izidoris, iki ,

km., r.., Ma-

Rustos imigracijos tiesos
A me r irk e neatnesza naudos niė- .ros datos ir laidojilno vietos, 
kam o nežmoniszki ir bedu- 
sziai virszininkai papildo viao- 
kius barbariškumus viens

R. No. 6, Box 36,

pavojus,
” I - v

I

geriausias bądas 
juos paprastoje

nus, 1 
bristi per purvyną;į eidamas 
keliu, jis visuomet su pasime-

■r ?AJ
‘ 1.

į T

* '
Nubudimo valandoje sutei

kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu Jn dessimts

> Į „■■I— III ■ O II. ,|^ li.^l ■ A* ■ ■ ■

giliausiagimu inbrizdavo in 
purvyną ir nesigailėdavo nei 
nauju czebatu nei gražiu, bran
giu drapanų.

Jis visuomet pareidavo na
mo labai purvinas. Namu tar
nui inky rojo i'ki gyvo'kaulo ke
lis syk per diena valyti jo pur
vinus,batelius ir drapanas. Tė
vai teipogi ant jo burdavosi bet

o----  —--
purvyną ir J

Coudersport, Pa. Kcikil‘ ™st' vietas k tu 
riose inlenda, gazu in leisti Ir 

— tuoj inejima apdeginti. F.L.I.S
in leisti Irriose inlenda, gazu

-W---------------- i-------

666
. YRA TAI RECEPTAS DEL

.

n v <•
U*'

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszozio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekoae.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

28 Frack St., Frackville, Pa.

gai gali patarnauti, 
prižiūri geradario 
kūdiki arba nugena karve yra

■----------------------------- ------------------------- į-------------------------—------------------------------------------------

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St ; Mahauoy City

W. TRASKAUSKAS
Pirmutinis lietuviszkas

■

vaikinas nėši liovė piktai da
rės.

Ant galo uždraudė tarn.ui ,|o 
batus valyti, ir

minuta, -
11 .n. ■ ■ ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.dtApanas ir 
liepe ta darba daryti paežiam 
vaikimii. . ( ,t. ’

Vaikinas isz pradžių mane,

MAHANOY CITY, PA.
--------4—-’ 1 ~ ' jl 1*1

3-czia Procentas už jUsu pinigus ir saugumas del jttsU
A ik r . i1 m - A a *

m

* Bell TėleTonaa 172
■ 1 •*r-> ‘

MILL PATTERSON STS., 
ST. 0LAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-IC

Iszbalsamuoja Ifr laidoja mirusiu*

-hi

ST. 0LAIR, RA.

GRABORIUS MAHANOY C^Y
Vflf ..... » _1 ... a I J'ė

1920 m gyvenos Mahanby City,
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 

paprasacziausiu iki prakii- 
Parsamdo automobilius del 

ir

Pa. Yra miręs, bet nežinia tik-

Grabauskas, Prabas kilos isz 
Eržvilko miestelio, Tauragė^ 
apskr., ir seniau gyvenęs Bėa-

ssia nuo paprASseziausiu iki prakll
niausiu, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu 
kitiems p aniv a ii n 6 j imams.

<
f

' U * ' /
/ Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo

- i - ■ '•

tlniu, veseliju, pasivAŽlnfijimo Ir t. t.

' *

automobilius del Utdotuviu, ksriksz- 
tlniu, veseliju, pasivAŽlnSjitao ir t. t. 
520 W. C«Hr. SU MthAttoy City, PA.

2

kad tai didelis dalykas tai pa
daryti; bet pora dienli padir
bės, jis gana nuilso, prisikan
kino ir ant galo suprato, kad 
tarnu ir visu žmonių darbas 
reikia pagarboje laiktyti.

Nuo to laiko Antanukas lio
vėsi taip blogai dares ir tapo 
sZVariausins pavyzdi ilgiausia s
vaikinas.

pinigus yra goriaUą negu 10-tas Procentas, bo jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
t I ? . į. ■* ~ . . » I

moka 3-czia Procento už jusu sutaupytus pinigus ir ta

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Debito savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
>•£••• į • • • f > L

suma kas-kart augau didyn. Yra tai jaugiau ir geriau

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

F
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M1ELASZIRDYSTE
žmogus isz 

tarė inži-

(

spasabu Janoszius tiktai |>ats 
Vienas likosi su kūdikiu.

Toji stacijuke stovėjo tari)

lio, kuris 
n'ieriu,

, — Noiszmaniis 
tavęs, .Janosziau — 
niorius gelcžkolio in agenta 
nuo niažesniu stacijų geležke- 

stovejo priesz inži-
arbn kaip tai vadina

Lietuviai, supredenta. — Pats kine bpvo 
vargingai gyveni, ne 
jums jusu 
k n, da sau ant sprando primė
to svetima! Kas tau in galva 
parojo!

— Buvo tai taip:,— atsake 
dažiuivtojas stacijos, — prie 
gOložkelio dirba samdininkai, 
pargabenti isz tolimu szaTiu; 
ugnies ant lauko karint no pa
vėlinta isz priežasties dideles 
sausumos, idant žolynai ir je- 
vai neužsidegtu, tai tada ka's 
diena ateitinejo juju moteres 
isz tolimesniu apygarda ir at- 
nesžinejo szilto viralo ant plot. 
Viena isz moterių atsivedinejo 
kas kartas su 
patogia mergiuke,

gyvent, ne gana 
keturi u locnu vai

Kas

mano, kuri 
pas savo

savim kūdiki, 
o kotžna 

karta apsistodavo ne toli ma
no namelio. Kūdikis ne karta 
verke nuo bado ir nuvargimo, 
nes buvo biedni žmones. Pati 

sziadien nusidavė
motina, kur mano 

vaikai per eiela nedele tonais 
buna ir in mokykla eina, kal
bėjo man viena karta: kiaušy- 
kie Janosziau, man 'labai gaila 
to kūdikio. Mudu per eiela ne- 
dcle būname nuo savo vaiku 
atsiskyrė, tai jaigu nori, gali 
taji kūdiki pasilaikyt namie, 
tai bus mudviem ne taip nuo
bodu, o Nedėlioję gali bovytis 
su musu vaikais, bene daugiau 
viralo iszois? Ant to nereikės 
daugiau iszduot. Asz ant to 

ir palaikome 
del saves už didele gerade-jys- 
te. Taip ir
pas mus. Tame laike užėjo gel- 
ton-drugis ir 'kaip ponui žino

tina, abudu tėvai tosios mer
giukes numirė in viena nedele, 
ua ir palaikome už savo. O ant 
galo, kur galėjome padėt ? O 
mes su paezia persznekejom, 
jog kur szeszi privargo tai ir 
septintas nebus alkanas tai da
bar kaip musu loena mergiuke.

— Tai ikam nedavėt žinios 
valldžiai, butu 
biednuju name.

—■ O ne, mums labai gaila 
tojo biedno kūdikėlio! () mano 
vaikai ne rimtu be josios ir 
asz ir mano pati!

— Tiek to, man ne i 
Janosziau, darykite kaip 
te, nes asz tiktai tiek pasakau 
jog vis bus sunkenybe ant 
sprando ir gana. Kas-gi tai bu
tu, jaigu žmogus turėtu visas 
sieratas po darbininku priimi
nėt! Ne! tai ne protingai pada- 

Na, rytoj Subata, turėsi 
vielos nedė

lios už parduotus tikietus. Bu- 
neužmirszkie 

valkotus kuriuos 
o kurie 
dirbo;

nuo

iszduot.
noringai tikau

pasiliko kūdikis

jaja patalpine

ne

lo to 
nori-

rei!
iszduot rokunda

szi czion

kie atsargus ir
apie tuodu
nuo darbo pavarome, 

prie stacijos
jiedu czion apsznipinejo vis
ką — kožna kampeli, o tai ge
ri vagiliai. Temykie 
idant kur ne insivogtu!

buvo
stacijos, kur

vagiliai.

Janoszius 
ant savp

x’ i su k uotu
mažos 

tiesiog kalbant buvo tiktai 
pus-stacije ir kada nekada tru
kiai susi laikinojo, nes retai ko
kis žmogus iszsesdavo; buvo 
tai tolimesniu fermeriu staci- 
jede arba užklysdavo kokis 
agentas prisiunstas nuo galvi
jiniu kupeziu.

Janoszius tiktai viena žmo
gų turėjo ant kurio bosavo del visados! —

kelio (šviežiu), mas kaip vienas in antra kal
bėjo.

augsztu kukurudzu, taip kaip 
tarp girnos. Kaip 'liktai gulė
jai irk i a užmesi, tai viela aplin- 

u ždeng t a k u k u rtp 
Gelcžkcli^

per tuosius laukus ir taip iszT 
rode kaip rodos buvo grabo 
tarp kukurudzu, o stacijuke 
isž tolo iszrodo kaip rodos 
grinezute toje grabeje riogso:

Atėjo laikas pravažiavimo
1(1 A a « A a •

dzais ejo tiering

Janosziuspaskutinio trūkio, 
paėmė vienatine savo drauge, 
kūdiki, k a cziucziavo ant ke
liu, nuncsze in budele sargine, 
kur buvo lovele, o abejose sza- 
lyse isz szaliu buvo langeliai 
atkreipti in abidvi szales ge- 
ležkelio jog to'li buvo matyt. 
Uždege paskui lempa ant sta
lo ir pritaisė lempa signalino 
kuri davinėtu ženklą ateinan- 
cziui traukiniui. Ant stacijos 
viskas davade, nėra pasažie- 

tnikiui ne reikės 
susilaikinet ir galės sau toliau 
lėkt, už tai ir Janoszius turi 
szviesa žibintoje turėt tam tin
kama ant kurios maszinistas 
gali žinot, ar sulaikyt trinki ar 
t Giliaus važiuot. Pamažėl i 
tai iszima Janoszius isz žibin
tos stiklus žale ir raudona ba 
žales ženklina, kad pamaželi 
važiuotu o raudonas liepe ka 
greieziause sustoti trukini. Tu- 
ju signalu turi maszinistas la
bai žiūrėt. — Ir dabar iszeme 
Janoszi us 
na stiklu 
ant stalo 
Mergiuke

nu, taip jo o* 
o

per

isz žibintos raudo- 
padejo 
ir
prisižiurinejo tam 

visam rvmodama ant loveles ir 
vis kalbėjo su savo priimtu te- 

negalejo jaja 
idant miegotu: už- 

ir paliepęs kad 
priesz

szale žalio 
uždegė žibinte.• v *

iszojo

Vu, o Janoszius 
priverst, 
kloste kūdiki 
užmigtu, pats
nameli laukt trūkio.

Mergiuke vienok 
užmigt, nes vėl akyvai pakele 

ant stalo gulėjo 
per fau-

ne galėjo

galvele. Ten 
tieji gražus stiklai, 
riuos pora sykiu motinėlė da
vė pažiūrėt ir viskas 
iszrodo, o
jo, tai rodos svietas doge, taip 
buvo raudona! O kaip da norė
tu mergiuke pamatyt per tuo
sius stiklus! Nes tėtulis norint 
labai geras, bet draudė nuo tų
jų stiklu, o

u Įėjo ant s'talo ir tai prie lo- 
o tėvas buvo lauke ach 

— kad gautu da karta pažiūrėt 
per ta stiklą! — pagunda buvo 
per 'didele!

Tame laike sėdėjo .Janoszius 
ant kaladėlės, ant kurios jojo 
pati kirsdavo malkas ir lauke 
trūkio. Tame kas 
sz n a b žd e j< > k u k u r u d z uose, 
dos kad kas su sunkiom kojom 

kuku rudzaus.
Ar-gi tai butu bavolas, jasz- 
kantis sau gert szale gelcžke
lio grabeje? Janoszius pagrie
bė lazda su ilum, kuria nakties 
laike turėdavo prie savos kai
po ginklą, kad jaigu butu tai 
bavolas, galėtu ji nuvalyt.

Tame pajuto jog jam ant gal
vos užmėtė deki — ir kas tokis 
griebė drueziai už gerkles ir 
pradėjo smaugt, jog ne spėjo 
ne szuktclet 
paiinusztas ant žemes! Nes no
rints maža 
per stora uždangalu, bet pikta
dariai ir to bijojo.

— Uždaryk jam burna ant 
iszgirdo guleda-

ir
kaip per kita žiure-

<y 
vėlės,

;< Vi < ■
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DAINININKE APDIRBINEJA SAVO ŪKIA.
(

•ėit^:

Marion Talley kuri paliovė 
’ra Co., dabar užsiiminėja ukysta su 
(’oiby, Kansas.

Ininuo’ti Metropolitan Ope- 
’dideliu pasisekimu arti

*

ISZ LIETUVOS
*> < i * * ’

LIETUVOS LAIVAS ISZ-
GELBĖJO 400 ŽMONIŲ.
P uit (‘d Press isz Tilžės pa

duoda 
Armijos 
laivu Venera

žinia, kad Salaveisziu 
i ekskursija vykstant 

, Nemune pradėjo 
skėsti, nes buvus pakilus dide
le audra.

Laivas “ 
prieplaukos pirmiausia pribu
vo pagelbon ir iszgelbejo 400 
keleiviu. Veik visi keleviai bu
vo Salaveisziu Armijos nariai 
ir ju (‘skursija plauko. Venera 
laivu isz Rusnės in Tilže.

Szilute” isz Rusne*

NUODIJOSI GIMNAZISTE.
Kaunas— Miesto sodne nuo

dijusi actu viena < i
me rga i cz i 11 gi m nazi j os 
mokine. Priežastys

MEDIS NUO MIRTIES 
ISZGELBEJO.

Kaunas. Auszros mergaieziu 
gimnazijos 5 1. mokine X (jos 
pavarde laikoma paslapty), isz 
3-ežio aukszto szoko per langa, 
bet pataikė ant auganezio me
džio ir per jo szakas 
žemeli, suplcszydama
■žilis ir. lengvai prisitvenkdama. 
Szokti per langa ja priverto, 
matomai, tas, nes ji buvo pa
likta toj paezioj klasėj ateinan
tiems mokslo metams.

Teko patirti, kad sziai 
bus diiotas tik patai-

1

nusirito 
drabii-

— O su kuom?
— V-gi sztai guli karūnėle 

nirpleszk nuo lazdeles, už- 
kimszk.itc snuki ir da su lazde
le gerai ingruskite! Jaigu už- 
tro’ksz, tai ne musu-kalte! O 
szita i p — gerai —dabar tylės!

Paskui mete Janosziu, kaip 
rodos pundeli sziaudu iii pu
sžali, o galva taip sutrenkė iu 
siena i 
vyniota jog net apkvaito, tame 
davėsi girdėt szvilpimas 
szinos.

O motina. Szvencziause 
iszgelbek mane! — dejavo su
braklintas pusiau numiręs Ja
noszius. — O kad tai trūkis su
silaikytu, tai viskas butu 
ra i! Nes ne gali susilaikyt,

nuo
apsakyt

s

, , i 1 «

norints buvo storai ap-l

gi rele t Dia

bar duokite atsigert idant at
sipeikėtu ir ga’letu 
kas czion stojosi!

Janoszius biski alsi kvotėjo 
ir suomes pajėgas apsako ka
jam atsiliko ir tiesiog pasako 
jog tarp t uju užpuoliku turėjo 
būti tiedu kurie likos nuo dins- 
to atstatyti, 
apie dinsta. gelcžkolio.

Bet tas vis dar nieko, 
bet isz kur ėmėsi raudonas sig
nalas? Juk pleszikai isztikro 
negalėjo duot ženklą idant su
stot !

nes žinojo gerai

Ir man .didelis dyvas — 
tarė Janoszius. — Juk asz uats 
savo ranka 
žibinte.

Ju‘k asz pat 
indejau stiklą iu 

Ne ponas kundukto- 
paszauke Janoszius ant 

linksmu veidu — tai
nes riau — 

signolas ba'ltas grinczeleje ant t kart su 
stalelio? O Motina Szveneziau- stebuklas — (ai tikras stebuk

las!
- užkeikė klau 

■ vėl- no jo 
o asz

gelbėk mane?
— O kad tave! 

vienas isz piktadariu - 
nes

s e

czion truki atnesza, 
misi i na u jog jau praėjo! Jaigu 

1a i bus 
duot
idant

mus! 
greieziause 

i ne stotu.
‘ ga
li ru- 

prie aslos pridrutinta; 
reikalaujame ant to laiku. 

Duokio tu 'ženklą, nes 
tu ant to nusimaniii 
pasislėpsimo už stacijos!

Nustojo kalboje. Sztai 
dūzgėjimas maszinos!

— Motina. Dievo!

po

veidu

susilaikys
Reikė 
ženklą
Dabar ant greitos nieko ne 
lime padaryt, nes kasa < 
ežiai 
mes

ko I

czion

nes 
aslos

o mes

i r

Suteik, 
idant trūkis sustotu. Jėzau su

dalei si m i Ik ant manes.

dabar tieji stiklai Janoszius

sumine stuobrį 
\r-gi

tokis su-
ro-

ir tuojaus likosi
v_________• ___

baisa iszdavincjo

Suszvilpe baisiai maszina, o 
vienai isz piktadariu atsiliepė:

Hurra! Ne sustos czion 
trūkis — laimėjome.

O asz ndlaimingas! vis
kas dingo! — rTaip sau mislino 

artj ūžt roszkimo, 
beveik isz proto iszeidamas.

Nes )sztai maszina pradėjo 
szvilpt ant larunio: trumpai o 
tankiai —; vi imas, du, trys, ke
turi, penki ir szcszi.

Po velniu!... Juk tai sig
nolas susilaikymo! — paszau- 
ke vienas isz piktadariu.

;— Begkime
iu kuikurudzus! Užgesykite ži- 
bintaite! — ir trenkė žibintai
te i n siena namelio.

.— Užmuszk ta driežą Ja
nosziu — ne, 
greieziause nes jau atbėga.

Ir akimirksnyje piktadariai 
dingo 'kukurudzuose.

Trūkis 
szoko ir 
draugi’ ir kundiiktoris su neri- 
masezia ir piktumu.

Kas czion stojosi? Del 
ko liepta susilaikyt? — Nieko 
nėra ? — Kas tai ? 
raudona szviesa?

— iSztai ponas 
szi czion

k o g re i ežia ūse

ne, beg k i me ko-

siusiojo. Služela 
atbėgo iii nameli o

mi

Kam toji

permainymo
DideĮe pagalbu, taipos-gi ture- 

.’ jo isz savo paezios kuri buvo 
dvasi iv tuvejo geru galva. To
je dienoje kurioje atsitikimas 
tas buvo, o Apie kuri mistino 
apsalkytj pati jojo buvo mieste
pas motina, kur ketino not iki 
rytojaus užtruki, o tasai pri- 
gelbininkas užvedės szinas 
kaip rdikc ir užbaigus dienini 

/ darbu nuėjo pas save, tokiu

užvedės

— Ar gal užmuszt! — pa
klausė antras. l

— Užmuszk, nes greitai, 
greitai!

— Duokite paikųjų, 
miiBžkite — ture trcezes balsas 
— bene jis jus mate ir pažino? 

. Na, ne!
— rlaigu ne, tai užkimszki- 

te jam bumu, idant ne rėktu!
Ii v

nes

ne uz-

kundukto- 
riau, sziezion pasienyje guli 
sutoszkintu žibintaite!

, — Czia kas norint turi bū
tie pikto atsitiko, perjesakoki- 
te stucije ir'nameli sargo. Kur 
agentas su sargu ?

— Czia stubeleje yra tiktai 
maža mergiuke — bet ten pa
sienyj kas tokis dejuoja!

— Taip — subraklintas 
žmogus! Tai Janoszius — o su 
kurunele turi burna.užgrūsta! 
,Cziu turėjo būti .pleszikai! At- 
liuo^uokite szita žmogų ko- 
groiezianse — isztraukite sku
durą isz burnos! — Taip, da.-

Motina Szvencziause isz- 
se mano maldos smertpL 

baimėje ir stebuklingu 
spasabii permainę balta stiklą 
ant raudono. Tegul del tosios 
buna garbe ir dėka.

Pasaka, tavo! — paszali
ke knnduktorius pusiau užpy- 

pusiau su. juoku. — Reike 
apiy t|iį dažipot. Eikime pir
mi a ūso

1 nėjo 
mergiuke vienuose nnarszk i uo
liuose prie žibintos ant stalo, 
laikanti rankelėje ra ui lomi
stiklą. Pamaczius JanoSza pa
leido stiklą ant stalo ir paszau- 
ke:

mylimas 
nemuszk manes, ne muszk! To
ji raudona szviesa buvo labai 
graži, visur buvo raudona, 
grinezioje raudona, visur rau
dona! No muszk tetuk, jau asz 
to niekad, niekad daugiau ne
padarysiu !

Sztai turime maža sig- 
nalista — 'paszauko kundukto- 
rius su dideliu juoku. — Kū
dikis norėdamas matyt raudo
na szviesa lauke, 
prie lango, o mes isztolo pate- 
mine tai palaikome u'ž signola. 
Na, Janosziau, norints Motina 
Dievo lomomis rankomis tojo 
stiklo nepadėjo, tai 
slebu'klas tame v ra.

jau ne biduniioi ant 
o kasos no butu buvo. 

Viska's iszsirodo ir galima va^ 
žinot tolvn. Paliksiu czion du 
brėkšmomis nuo trūkio. Laba 
nakt!

• ■ - ""' • *1 .* j i

T rakis nuvažiavo o Jano- 
szius bueziavo su aszaromis 
mergiuke, ka i po sa vo n n i a oi a 
sargu.

Ant rytojaus pribuvo ibži- 
nieriu's gole’žkelio su derezina, 
susilaiko prie staeijukes ir ta
re :

— Na, Janosziau, vėliniu tau 
visados tokio giliuko! Ant 
glaunos stacijos visi labai su- 
'sijtidino tuom tavo afsitikimu. 
De'kavo/lrit/Dieviii ir paguodo- 
kie taji kūdikėli; direkcije-gi 
paskyrė phsętina |)aszelpa del

kės7 J

dažipot.
in nameli!

ir paregėjo sėd i uczi a

rankelėje

Taip, teveli,

laike stiklą

vienok 
Be tojo

kūdikio 
svieto,

nu važia vo 
su

Auszros
VI kl. 

nežinomos.
NUNUODIJO VAIKA.

Kybartu valscz. Stanaiczlu 
kaime SesZtaUskiene arseniku 
nunuodijo savo 3 metu kūdiki. 
Norėjo ir pati nusinuodyti, bet 
buvo sulaikyta. ‘

UŽPUOLĖ PLESZIKAI.
Kretingos apsk. Bubelių kai

me pas Gabrilaitiene insilauže 
du ginkluoti pleszikai, vienas 
peiliu, kitas revolveriu. Atome 
isz jos 50 dol., 26 litus ir daik
tu už

T 
suolai ’ ’ 
sOs, o likti kitiems metams toj 
pat klasėj narei kės.

Ta pat diena meno studijos 
mokine taip pat mane szokti 
per langa, bet priesz szoksiant 
pradėjo melstis, žegnotis. Jo.* 
malda pastebėjo vietines mo

jis ir seko ka

■ nar-11

Ii

Vienas300 litu. Vienas buvo 
maskuotas. Pastarasis sulaiky
tas. Paaiszkejo kad jis yra Ste
pas Kontoras isz Darbėnų vals.

SUDEGE TRIOBOS.
Kapoti u 

Kaziu Snapai-

resnysis 
Greit Garliavos

su-

.v, p

vienas .13, kitas 15

G ra ži szk i n va I sez., 
kaime sudfc&e 
ežio trobos ir visas turtas. Bu
vo apdrausta 10,000 litu.

MOTOCIKLO NELAIME.
Kaunas. — Garliavis plente 

invvko motociklo nelaime. Va- Ir ' ■ •
žiavo aviacijos mechanikas vy- 

puskarininkus X.
važiuojant 

link, staiga motociklo ratas pa
puolė in duobe ir užsisuko, X 
paleido vairu, ir tapo nutrenk
tas po motociklu.

A ažiavusiam smarkiai
trenkia kibtiuKir vjyti.4 sudau
žytas.

PASKENDO 2 VAIKAI.
Serijų valscz. Gudio vienk. 

ūkininko Maszionio paskendo 
du vaikai, 
met u?

NUSŽALO DARŽOVES.
Deltuva. Netikėtai atszalus 

orui, nuszalo nemaža daržovių, 
d’arp ju . pažymėtina — agur
kai. Pereita vasara žmones ne
mato agurku, sziais metais tur
būt taip pat bus. Nuostabus 
dalykai. Kuomet tik iszauga, 
tuo laiku pasitaiko staigus oro 
atszalimas. <
BADUOLIAI PASIMELDĖ 

UŽ GERADEJUS.
Va balui n kas, Biržų apskr. 

Birželio 4 d., Vabalninko vals- 
cziaus biednuomene, sudėjusi 
auku po 10 centu nuo žmogaus, 
užpirko Szv. Miszias už visus 
geradarius, kurie savo auko
mis
varguomene. Susirinko ta pro
ga bažnyczion betureziai nuo- 
szii’džiai pasimeldė, praszyda- 
mi Dieva suteikti sveikatom vi
siems tiems, kad laimingesnese 
vietose gyvendamas, aukojo 
maisto, pinigu ar kokiu nors 
daiktu vargstantiems nuo ne
derliaus luikentejusiame krasz- 
te. J u maldose ne buvo pa- 
mirszti ir invairiu- komitetu 
nariai bei atskiri darbuotojai, 
kurie auku rinkimą suorgani
zavo ji vykino ar 'kuriuo nors 
kitu ’biidu prie szelpimo^ darbo 
prisidėjo. M

szelpe sziaures Lietuvos

prisidėjo.

kyklos sargas.
darys. Nagi, žiuri, kad ji isz 3 
aukszto per langa nori isz'kris
ti, visai kitokiu bildu, negu jos 
pirmoji drauge, t.y. galva pir
ma iszkiszo per langa ir tik su
manus sargas suskubo

Nežinau kur tasai Long 
Hadmr buna,

Sako kad 'ten gero, žmogaus 
nebūna,

Bobų liežuviai baisiai ilgi, 
B u r n oje su t a I py t i n vga Ii. 

Kožna su liežuviu pasiekė, 
Ir bile katra pasiseka, 

O gal paklaUHfte apie mergas!
Apie taisės gumulas! 

Vaikinai negali visko pasakyt, 
Ba isztikro sannata iszsižiot.

Po s t rytus begi oje, 
Vaikinus bambiliais genioje, 

O katra pagauna,
'Tai jau tasai i n valos peklos 

gauna.
r n

d.,

nusti- 
tverti už kojų tuo laiku,, kuo
met jau buvo persisvėrusi oro 
pusėn.

ISZDURE MOKINIU AKI.
Ketui’valakiai. — Birželio 12 

musu mokykloje invyko
sztai koks apverktinas atsiti
kimas: Laike tikybos pamokos 
klebono akyvaizdoje, mokinys 
Jcsevicziukas iszdure Albinui 
Miliauskui aki. Durika klebo-

B , i i t 1* i L T nas paklupdė, bet akies nėra. 
Tas vaikas ir taip nelaimingas, 
nes sugadintos kalbos 
damas mekena, isz ko sveikie
siems vaikams būdavo daug 
juoku ir nieks ju nesudrausda- 
vo. Dabar dar antra nelaime — 
akis iszdurta — prisidėjo. Nu
vežė in Mariampole gydyti.— 
kažin ar iszgydys. Tėvai labai 
susi rupine ir nežino, ka daryt, 
kad panasziu in vykiu daugiau 
noatšititku.

APVOGĖ AGENTŪRA.
pegucziai, Zarasu ap. — De- 

gucziu paszto agentūros vedė
jui p7 f Visokį nskiii iszvykuš, 
nežinomi piktadariai parinktu 
rauktu pagalba iszvogė isz ka
sos apie 80 litu pinigu.
UŽSIMUSZE KAPITONAS 

NASTARAS
Kaunas — Beskraidant aero

drome invyko didele lėktuvo 
Tai in v v ko vakaro 5 

vai. 40 ininucziu. Vienu lėktu
vu iszskrido lakūnai kap. Ga
relis ir kap. Nastaras; pirma
sis buvęs prie vairo, o antrasis 
ejes žvalgo pareigas. Taip bo
sk rendant kokioj 1000 metru 
auksztumojc netikėtai invyko 
lėktuvo avarija. Abu lakūnai 
turėjo parasziutus. Tacziau su 
parasžiutu iszszokti pasisekė 
tik kap. Gareliui. Iszszokus 
parasziutus iszsiskete ir kap. 
Garelis laimingai pasiekė že
me. Boszokdamas nesusižeide 
ir smarkiai net nesusitrenkc. 
Tacziau jo draugas nebuvo 
toks laimingas — po keliu 
sziurpiu sekundžių jis nukrito 
su lėktuvu. Bekrentant kap. 
Nastarui sudaužyta galva. Ne
trukus jis buvo nugabentas in 
d-ro J. Basanavieziaus vardo 
karo ligonine.

avarija.

kalbe-

* t*wfcir ■'*i« * 
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Naujai Didelis 
Sapnorius jau

4

4

Gatavas
r ’ ’ " ,

tavos už taji l<u<|iki jog turėsi 
su kuom augint. Dabar matau 
jog turėjai ikziniųti priiinda- 

‘ ‘ ’ iŽ savo loena.
Dievas tau tižmirkejo už tai,

i .... tk... 2 1.. !

>JC *

Skaitykite “Saule”
v ‘ .*

mus taji ku'di'ki U

■

KRUVINAS INVYKIS GRIN- 
KISZKIO VALSUZIUJE 

t , 5 . <

Grinkiszkio valscz. Valatkai- 
cziu kaime pas VaeloVa Kazo
ku buvo (‘naminei” gaminti 
bravoras. I’olioija bravoru no
rėjo likviduoti, bet savininkai 
pnsiprieszino. Vienas isz Kazo-

>1

7>., » . . I . V ••

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriv. 
160 puslapiu, sh dau
gybe nmiju paveikslu, 
iszaiezkina visokius sa- 
pmis kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga

jbg sieraieles fiasligailejai. 
i* >»n tut

Ii

ko kaimynu, Ramanauskas, su
savo szeimyna puolė treczios 
nuovados policininką Stanga, 
tas gindamasis Ramiinauska 
nuszove. Invykiui isztirti nu-
vyko Kėdainių apskr. Policijos 
vadas.

puikiai drUoziai Apda
ryta kietais audokliheia
apdarais. Prekė bu nu
siuntimu tiktai $1.50.

VF. 1). Ėocz)cau8ka9-Co.

Mahanoy City, Pa.
*■ I— ■. ■ ■■■■ j——,

V iena bobele pas ■ .■?<»> v, 
Ir nuo szvogerio inspirti gavo, 

In kur spyrė nesakysiu, 
Ta del saves pasiliksiu.

Mielinau kad boba nuo 
skausmo in žeme inlys,

O jiji isžbegus laukan szau- 
ke palys, palys!

Tad jau ne pirma karta taip 
atsitinka.

Tokios komedijos tankiai 
patinka.

O kad bobele neduotu liežuvio
• vale,

Tai szvogeris nepadarytu 
kaip kiaule.

Juk kožna motere turi unara 
‘ užlaikyti. 

Vyrams in akis nelvsti.' .1— ..

sese r i savo

Konetiike gubernijoj, 
Apygardoj vienio j,.

Ten Lietuviu daug gyvena. 
Bet kas do vieni, tai jau gana. 
Isz fabriku vage ka sugriebė, 

Ar siulus ar gelumbe, 
Tai vienus nuo darbo saki ne ja, 

Kitus in cypia pakuoja. 
Turi taip ilgai sėdėti, 

uyg (laikui, kol pradės Sūdyti, 
Vieni kitus smaugia, 

Grincziose kaip padukia 
staugia.

1

Žmones praeidami dairosi, 
Nežino kas ežia darosi.

♦ ♦ ♦
Ar kas neturite Lietuviszkos

kaszos, t
Ba tai priguli prie, musu 

tautos, 
Norėta u po peczes važinėti, 

Praneszimus ddl visu laikyti. 
Asz žinau kaip tai vadinasi, 

Žinote isz beržu to-sziu pinasi, 
Tai kad tokia vaikine, turetau, 

Tai. tuojaus karaiVsta 
sutveriau, 

Juk gerai ir valiza i&urine, 
Tai iszrodo poniszkiau, 

vaikine, 
Gali pridėti pilna LietUViszkos 

dirvos, 
Tai vis geresne kaip valiza 

nno Lietuviszkos kaszos.
Geriausia mano dobilėliai, 

, .nustoti,, 
Ant tokiu pranesiimu nes 

vaikszcziotb 
Ant kokiu 'ten kokis žioplys 

pliovoja,
,0 kiti žiopliai, ka klausoj 

iszsifeiojė. .
Bus su krepszelntnikai'S in 

vale's,
O kaip tiktai <kasza isz kur

r gausiu,
Tuojaus ’po apygardas.

keliausiu, 
Tik kad musu Lietuviai jau

i 'kitokį, 
Ir nesiduoda daugiau >■. . 

apsigauti.
Krepszelninkai sttviš jau 

atpigo, 
Ne tiek vertes turi kiok bites

Į

t tumi pasiliausiu, 
Ddl mano meisteriu tiktai 

tainkuaiu, 
Naujomis vis rinksiu. 

Ir <lel mano sviotolio
• dainuosiu. ”:i

| . ' , ■ |A i {
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SHENANDOAH, PA.

I

— Po miestą apibėgi no ja 
paskalai buk kasyklos pradės 
geriau dirbti ateinanti menesi 
nes jau užkalbinimai ant ang
lių pradėjo. ateitinet. Dides
niuose miestuose kompanijos 
prižadėjo deginti daugiau kie
tesni angli nes jiems nubodo 
aliejiniai pecziai kurie daug 
daugiau kasztuoja ne kaip an
glis. Todėl turėkime vilti ’kad 
anglinėse vėla pasigerins lai
kai ir visi bus užganadinti.

f Magdalena Szvidriute, 23 
metu, Šubatoje mire Spring 
City ligonbuteje, sirgdama nuo 
mažos mergaites. Velione pali
ko didelėje gailestyje motina 
Marijona Szvidriene (po ant- 

vvriii Arlauckiene) 60(14. .. . , 4 brolius ir 
seseris. Laidotuves atsibus Se
mies ryta su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Gal nekarta matote dni- 
su szunyti kuris 
kožna praeivi o kada už tai in 
kaili gauna su lazda, paslėpęs 
uodega tarp kojų bėga viauk
sėdamas baisiai rodos kad ji 
kas geidžia užmuszt, slėpda
masis in būda ar grinezia. Taip 
panasziai atsitinka ir su neku- 
riais prigimtoje piktybėje, už
puola ant ’kožna o aplaike už 
tai in kaili 
tarp kojų” slapstosi už savo 
draugu ir roke kad jam daro 
skriauda. Prie tokiu tai prigu
li ir keli Mahanojiecziai.

t* Adolle, 23 metu mylima 
duktė Antano Verbylo, 36 S. 
lOtos ulyczios mirė praeita Se
reda namie po ilgai ligai. Ve
lione gimė Mahanojuj. Paliko 
dideliam nuliudime savo tėvus,

— Maro Vorkomskiute, 20 
metu, 409 S. Market uliczios, 
kuri dirbo sztoro New Yorke, 
likos užmuszta nelaimėjo »auto- 
mobiliuje. Mare, pasidavė New

T 'j

Waterbury, Oonn.
Czesnakas, kuris gyvena ežia 
po numariu 95 South Leonard 
St., 5 Liepos nakti iszgirdo per 
miega, kad jo kambary kažin

K 1 t y1 
---- U-

—— Jonus

kas szlama. Jisai pakele akla 
ir pamato svetima žmogų .kra
tant jo kelnių kiszonius. Czos-

< C

**—r

ram 1
W. ’Spruce’nli., <> 

«>

užkabinėja

‘‘ paslepia uodega 
slapstosi

dvi seseres ir du brolius. Lai
dotuves atsibuvo praeita Su- 
bata su pamaldoms Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

— Praeita Ketvergą Nor
man Pearson, 19 metu, likos19 motu,
užmusztas per mula North Ma- 
hanoy kasyklose, laiko darbo.

ANT PARDAVIMO.

s

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, dau 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage 
Locust Valley,

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

mirus

(t.f.

ANT PARDAVIMO.

pirkinys delGeras pirkinys del greito 
pirkiko, groserne ir buezerne, 
biznis gerai iszdirbtas. 
bizni a va ir 
Ateikite peržiureti.

327 Penn St.,
Phone 669-M. Tamaqua,
$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

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

Gera 
apgyventa vieta.

(t. 60

Pa

atgauk Savo sveikata.
.Vabt-žoles yra nuo sekaneziu li

gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
mylimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežių skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, ir 

s kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
▼aJst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti narvu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žaliu pardavinėtojai visuose miestuo
se.' ’ * M. ŽUKAITIS, - “

QUIet Street, Spencerport, N- Y.

luomiiuje. mare, pasiuuve incw »tane 30 Keiniu J 
Yorke kaipo Peggy Wallace ir/nakas suazuko: 
isz pradžių buvo tnuiku surasti kaip czionni inejai ir ko nori ? 
josios tėvus czionais. Tėvas nu
važiavo atvožti lavonu dukters 
namo ant palaidojimo.
t Antanas Daugirda, gerai 

žinomas gyventojas, mirė pra
eita Petnyczia namie 215 E. 
Oak uli., po trumpai ligai. Pri
gulėjo prie Adomo sunu drau
gystes, paliko paezia ir 
vaikus.

— Kasyklose Packer No. 2, 
3 ir 4 Lehigh Valles Coal Co., 
pradės dirbti UtarninkO diena 
16 Julajaus. Yra tai linksma 
naujiena del tukstaneziu žmo
nių, nes tosios kasyklos nedir
bo nuo 20 Mojaus. Daugelis 
žmonių iszvažinejo kitur jesz- 
koti darbu o 
gimines.

— Marijona Karunkeviczie- 
ne, kuri mirė 8 Julajaus likos 
palaidota JSubatoje o ne praei
ta Kctverga kaip tai

buvo garsinta per klaida. 
Laidotuves astibuvo su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje 
kuriose daly buvo daug žmo
nių.

t Jeva, 50 metu mylima pa
ti Juozo Martinionio, 330 E. 
Arlington uli., mirė preita Pet
nyczia Ashlando ligonbuteje. 
Paliko nuliudusi vyra, 
Adoma, Detroite; Antana, Vio
let, Doiazio’nicno, ir Westiene, 
Berwick, Pa. ir viena broli tė
vynėje.

— Eleonora Birsztoniute, 
duktė J. F. Birsztono, įkurie ki
tados gyveno mieste bet dalbai* 
gyvena Harrisburg, Pa., likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Roger A. McShea isz Delaware 
pavieto per kun. Murphy, Szv. 
F ra nei szk aus ha žny cz io jc.

» **
— Tamoszius Jones, 55 me

lu, isz Lost Creek, likos užda
rytas Pottsvilles kalėjime už 
su žage j ima savo 15 metu duk
reles Zuzanos. Badai iszgama 
tėvas 
rus 
tu.

Kas tu esi,
i

tris

kiti lankosi pas

(< Saule-
.10 > 1

su n u

Birsztoniutc

Zuzanos.
prikalbino ir kitus vy- 

idant mergaite iszbjaury-

Pa. — 
buvo

“Saulėje” buk kun. Norbuta 
suriszo mazgu riioterystes Ala- 
rijona Dudiniute su 
f 
dingai paduota, nes 
butą jaunavedžius 
mazgu moterystes.

Frackville, 
Pet n vožia 

Saulėje”

Praeita 
patalpyta

Dūdini ute su Franu 
Pamkevicziu. Žino buvo klai

kini. Nor- 
nesuriszo

Lasing, Mich. — Aukszcziau- 
sias valstijos teismas czia isz- 
sprende, kad jaunikis gali be 
niekur nieko atsisakyti vesti 
mergina, nors ir buvo su ja su
sižadėjęs, jeigu jis sužino, kad 
ji daro namie alų ar munszaine.

Sprendimas buvo padarytas 
byloje Rožes Akimaites priosz 
Jubza Andriuszka abieju isz 
Grand 'Rapids.

Akimaite skunde Andriusz
ka del to, kad juodu buvę susi
žadėjo ir jau besiruosze kelti 
vestuves, (bet kone paskutine 
diena jos jaunikis staiga suar
dęs vestuves ir atsisakęs ja 
vesti. Del prižadu sulaužymo, 
mergina reikalavo isz An- 
driuszkos tam tikros sumos pi
nigu, kaip atlyginimo.

Andriuszka prisipažino, kad 
visa taip buvę, kaip skundėja 
sakanti. Vestuves jis suardęs. 
Bet padaręs tai del to, kad 
priesz pat vestuves sužinojęs, 
jogei Rože užsiimanti alaus da
rymu ir munszaino gaminimu.

Akimaite užsigynė kad mun
szaino negaminus, nors alų, tai 
tiesa, darius, — darius ji savo 
vestuvėms, ir tai su paties jau
nikio žinia.

Teismas savo sprendime sa
ko, kad Andriuszka butu buvęs 
“paikszas”
jes, kad jo sužadėtoji užsiima 
prohibicijos instatymo laužy
mu, butu ja vedes ir emesis at
sakomybe už jos neteistus dar-, 
bus. ____ .___ ««N*

jeigu jis, sužino-

f ’ ’ 
Iszgirdes Czesnako baisa, vagis 
nere per langu, laukan ir leido
si bėgti. Czesnakas nieko ne
laukdamas, vienmarszkinis ir 
basas, szoko pleszika vytis. Jis 
vijosi ji du bloku ir pagavo. 
Tuo tarpu Czcsnakui in pagvi- 
ba atbėgo ir kitas Lietuvis. 
Jiedu suome boma laike pri
spaudė, pakol pribuvo policija. 
Pasirodo, kad policijai jis jau 
žinomas kaip vagis ir turi re
kordą. Dabar jis pastatytas iki 
teismo po $5,000 kaucija, in 
Czesnako narna jis buvo inlin- 
des per Įauga. Czia galima pri
durti, kad nabaszininkui Pru- 
saieziui irgi tokiu pat budn sy
ki buvo pavogti visi jo pinigai 
isz kelnių kiszeniauš. Kai jis 
pabudo, rado kelines ant grin
dų su iszverstais kiszeniais ir 
Įauga atdara. Gali but, kad tai 
buvo to paties vagies darbas. ?

— Vincas Monkus, 33 metu 
amžiaus Lietuvis, kuris gyvena 
tenai po No. 38 Poplar St., ap- 
\*«ikszcziodamas 
ju” 
ežiais patronais,

“ Ford žinia- 
szaude isz revolverio tusz- 

tarp kuriu 
vieno butą ir pilno. Kada jis ta 
iszszove žemyn, kulka inlindo 
jam in kojų. Buvo padaryta 
operacija ir kulka iszimta. -K. t

Chicago. — Gus Buzonos, 49 
metu, 1018 Erie St., Birželio 1 
diena buvo grabnesziu laidotu- 
veso savo sesers Mrs. Thomas 
Kosulis, 900 W. Grand Avė. Be- 
neszant graba isz namu,
bas iszkrito isz grabneszio ran
ku ir nukrito ant Buzonos ko-

Pasidare žaizdos indegi- 
mas ir užvakar Buzonos pasi
mirė pavieto ligoninėj.

gra-

jos.

— N.

Ansonia, Conn. — Liepos 4 
d., Lietuvis K. Narvydas auto
mobiliu važiavp ištraukos ir 
gana smarkiai. Stąiga, pasuko • * i i • t ii i'***i 

iszlaufcdamas ir vos 
neisinesze in nąpia per sleiya.

Žinoma, tuoj susimokėjo už 
nuostolius kelias deszimtines. 
Dar, girdėt, svetimtautis ren
gias skusti ir teismui.

— Liepos 4 d., Lietuviu Sz. 
A. bažnyczioje kun. J. Jan
kauskas sumezgė moterystes 
rysziais Lietuvaite Ona Cze- 
kauskaite su Slavu S. Bur- 
kowski isz Seymour, Conn.

Kiek laiko atgal ir jos vy
resnioji sesute P. susivedė su 
taip pat svetimtaueziu. — V.

Tuscarora, Pa. — Airisziu 
kunigas suriszo mazgu mote- 
i’ystes Vinca Peel (gal Pajauji) 

Janulevi- 
abudu gyvenanti czio-

mobiliu važiavp iątl’aukes i • •
ir inpleszkejo in svętįiptauczlu 
tvora ja

su pana Marijona 
cziutoj 
nais.

— CentralBrooklyn, N. Y.
Brooklyno parapijos vargonin-
kas J. Brundza iszvyko in Bal
timore, Md. Jo vieta laikinai 
užims Ks. Strumskis, o rudeni 
— isz Romos atvykstantis J. 
Jaukus.

— Mikolas Zamblauskas 
38 m., 246 NĮonroo St., 
York. Mire Broad St., ligo
ninėj Liepos 10 d. Paszarvotas 
pas graboriu 734 Grand St. 
Bus palaidotas Liepos 13 d., 
Mt. Qlivet kapinėse.

Mirė isz nelaimes, nes ji su
trynė vežimas prie platformos

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

New

dirbtuvėje. Po nelaimes iszgy- 
veno tik pustreczios valandos. 
Jo darbas buvo pieną iszvožio- 
ti Nicosia Bros. Co., 49 Market 
St., Now York firmoj, kur dir- 
bo apie 8 metus.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U . 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su. 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir szaltl galvojo, 
Priszaklni skausmo galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
Iszrasta ir phrduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY - • 
724 MVLLBERY ST. READING, £A.
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TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ DALYVAVO PAMALDOSE MEKSIKOJE.

i VISZTINYCZIOS
» 1 'I, ,'l -,4, „ I

ag*11* 
<W

t

Visztinyczios turi gauti daug 
saules ir tyro oro kad užlaikius 
visztas sveikiomis, ir turi būti 
joms užtektinai vietos. Viszti- 
nyczia turi būti atsukta in pie
tus, nes tuomi gauna daugiau
siai saules. Kur visatos gali bu
ti ant tyro gro visa diena, rei-' 
kia joms paskirti po 2VŽ! pėdas 
kiekvienai visztai, bet mjeste,’ 

(kur vietos turi visa laika gy
venti visztinycziose reikia 
joms duoti po keturias ar pen
kias pėdas. Visztinyczia kurio
je telpa 25 visztos turi būti 16 
pėdu ilgio, 7 pėdu ploczio ir 6 
pėdu 2 coliu augsztumo prie-” 
szaky, b 4 pėdu augsztumo už
pakaly. Kur žiemos nėra labai

veiiti
I . '

Nuo kada. Muksikoniszka valdžia atidarė vela katuli k i.szka s bažnyczes, tukstaneziai
Laike susigrudiniožiuouiu pasinaudojo isz progos atlan-kymo bažnyczlu 

szi-mtai likos sužeisti kati net vaiskus turėjo užlaikinct paredka.

Isz Visu Szaliu
1 ............ .

PAMERKINO BOBA
ė, —.....  . ......... —

INMETE SAVO PACZIULE 
IN SZULINI IDANT JIJI 
ATVESTU IR SUTIKTU 

ANT JOJO NORO.

rrPonia szovas

ant pamaldų.

BAISI EKSPLOZIJE U2- 
MUSZE 1,000 ŽMONIŲ.

Tukstaiitis Kin- 
uznmszla per eks- i 

amunicijos
Pietinėje

London. — 
cziku likos 
plozi je 
Yiinnanl’u,
Eksplozije suardė FrancuziszI

szrtltos gerai indeti langą ir 
dengti ja dnda o ne stiklu.

Jei visztinyczia stovi 
szlapios ar drėgnos žemos, ga
li būti pavojinga 
Grindis gali būti paprasta že
me, lentos ar cementas. Jei pa
prasta žeme reikia kas met isz- 
grandyti ir szviesziu smilcziu 
pripili. Jei griūtis isz lentų tu
ri būti 8 ar 10 coliu nuo žemes, 
kad leidus orui cirkuliuoti. Ce
mentinis grindis geriausia, ne.i 
ilgiau laiko ir patogiau valyti. 
Tokios grindis turi būti pri
dengtos szinudais ar pielavo- 
mis nuo trijų iki szesziu coliu 
storumo ir kada tos palieka la
bai drėgnomis ar per daug su- 
tersztos, turi būti pamainytos 
szviežiomis.

Laktos turi būti toli nuo lan
gu, kad neprileidus szalczio. 
Reikia duoti nuo asztuoniu iki 
deszimts coliu tupejimo vietos 
kiekvienai visztai. Visos lak
tos turi būti vienodo augsztu
mo. Niekuomet nereikia vienu 
lakta padėti augszcziau kitos, 
nes visos visztos mėgins ant 
aukszcziausios nutūpti ir 
szis kad kitus austumus.

Turi būti viena gūžta ketu
riomis visztoms. Gūžtos turi 
būti nors szesziolika coliu plo
czio ir tiek pat ilgio ir nuo 
dvylika iki szesziolika coliu 
augszczio.

Dažnai malevojant visztiny- 
czias daug prigelbsti iszvaiž
dai ir szvarumui. Isz baltinant 
kalkėmis beveik pigiausiai at
sieina. F.L.I.S.

ant

visztonn*.

400 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
TV ANA.

BerlinaH. — Žinios isz Kons- 
' tantinopoliau’s dancsza bu\ 
Imn pukrasz-

t va
lius, isz priežasties pasikėlimo 
mariu nuo tankaus Ivtaus ku
ris nupuolinejo per 40 valan
das. Daug miesteliu ir kaime
liu likos užlietais.

PASTOJO ŽMOGEDŽIU 
ISZ MEILES.

Varszava. — Jauna naszle 
Katre Mordowicziene susižie- 
dojo su Petru Grudzinsku. Me
ta laiko gyveno su taikoje ir

dancsza 
magazinu’400 žmonių pražuvo 

Kinijoj. Icziuosia Trebiaando perI

kus ir Angiiszkus kbnsuliu gy
venimus. / 
likos sužeistas.

I

EKSPLOZIJE UŽMUSZE 
11 YPATŲ.

Vienuolika 
ypatų likos užmuszta per eks- 
plozije gazolino kuri iszdirbi- 
nejo Raudono Kryžiaus drau- 
guve. Direktorius, fabriko Ii- 

ii ž apsileidi-

Angliszkąs konsulis
’ i Į

Denk. — 
isz

Teo
doras Garolik isz kaimo Gli- 
niau'ku norėjo idant jojo pati 
užraszytu , ir . jam (pusią ukes 
kuri prigulėjo prie josios o ku
ria paliko jai pirmutinis josios 
vyras. Boba užsispyrė ir ne
norėjo apie tai klausyti. Teo
doras buvo baisiam utpe o ka
da rnoterė nuėjo prie ■szulinio 
isztraukti. inpuolusi ’viedra ir ■ 9 i t *' . .. MMM •is ant szulinio,

1

buvo paslenku 
vyrąs eupi . už 
plumpt in vandeni, vanduo už
dengė andaro’kus o Ikad szuli- 
nis buvo negilus, bobele pasi
rodo ir prądejo rėkti.

Teodoras ipasilonke ir sako: 
“iszsimirkyk, szirdut, truputi 
o gal sutiksi ant mano noro.” 
Beit kur tau ’bobele pasiduos, 
voltik pražūt ne kaip sutikt. 
Praėjo kelios valandos bet bo
bele buvo užsikietejus ir neno
rėjo sutikt o vyras nutarė'kan
triai laukt.

Gal lyg sziai 'dienai sėdėtu 
prie szulinio' bet kaimynas 
praeinantis daginio kokius tai 
dejavimus paęinąnczius isz po 

'peršitilkrino 
suszauke kaimv-

ant szmimo 
kojų, moterėle

'siistojo,'žemos,
kas atsitiko
nūs ir iszmiykusią1 bobele isz-

'perši tilk ri no

trauke o v^rd nuvaro in kalė
jimą. Sudas 
puses meto kalėjimo.

ji nubaudė ant

MAISZATIS' PRIESZAĮS 
ŽYDUS KLAIPĖDOJE.

Karalaųczius.Karalaųczius. — Tūlam na
me Žydiszkam Klaipėdoje mi
re katalikišzka mergina Morta 
Jakumaicziute nuo užtroszki- 
mo gazu; Kada apie tai paskly
do žine po miestą ir Kretingo
je, žmonis šukele maiszati prie- 
szais Žydus, nes paskalas pas
klydo buk Žydai papiove ka- 
taliki'szka mergina 'ant macu. 
Maiszatis prasiplatino konia 
per visa Klaipeda. Valdže liepe 
iszkart lavoną merginos ant 
peržiuiojimo'iper daktarus.

szais Žydus, nes paskalas pas-

iszkart lavoną merginos ant

M" l
LAIKE MISZIU SUGRIUVO 

UA'fNVh'ZTABAŽNY0ZIA.
'.L' -

Pattadžt, Italiją.
• • A. t o ITG vkunigui- mįszias pareita 

dieni sugriuvo sena k

• F H I# ' t* '

Laikant
Nedel-

■f'»

Odesa, Rosi jo.

gu ve.
kos aresztavotas 
ma savo dinste.

4 METU BARZDUOTAS
• VAIKAS PACZIUOSIS.

Ant toAtėnai, Graikije.
dos daktaru mieste Trapesun- 
to, likos nutarta kad keturi u 
metu vaikas Mehmed vra 'tin
kamas ant apsipaeziavimo. Ta
sai vaikas turi ilga barzda ir 
asus ir insimylejo in tula mer
gaite su kuria geidžia apsipa- 
cziuot. Valdže davė jam pave- 
linima nes iszrodo kaip kokis 
žmogus turintis 40 metu..
SUŽIEDOTINE NUPJOVĖ 

KUNIGUŽIUI AUSIS 
IR NOSĮ.

Tumeszvar, Rumunije. —Lu- 
eroniszkas kunigužis Marosz- 

kece susižiodojo su viena isz 
šavo parapijonku ir ketino nc- 
užilgio atsibūti vestuves kad 
sztai likos perkeltas in kita pa
rapija ir diena vinezevones ati- 

nors tėvai 
pricszais tai gana

t
su

ant tolinus,dėjo 
merginos 
užsispyrė.

Ana diena kunigužio myli
ma inejo in jojo kambarį nak- 

savo 
'vi 

laike o mylima nupjovė kuni- 
gužiui abi ausis ir iiosi kaipo

drauge suties laike, 
dviems broliais kurie kunigu'ži

atkei'szininui už nedalaikyma 
duo'to žodžio.

ŽVERISZKAS PASIELGI- 
MAS MOCZEKOS.

' *
Lublinas, Lenk. — Zeczuose, 

moczeka Janina. Tvąrdzikiene 
isžversdama savo 'piktumą ant 
deszimts metu vaiko, iszmuszc 
jam pryszakyje 
sulaužė peczius, 
kas augszcziau alkuniu, koja 
augszcziau kelio, apdegino au
sis ir sužeidė kaklu. Isz nety- 
c^iu duži no jo apie tai palioi-

gyveno 
gyveno ,po ta paezia pastogia 
Let persiskyrė isz priežasties 
moteriszkes liežuvio.

Meilužis atlankydavo Katre 
tankiai bet ant' galo pradėjo 
iszikulinot langus ir net karta 
Katriuke smarkiai apdaužė. 
Nėr ko stebėtis kad merginai 
nubodo tokia pasielgimus ir 
pabėgo kur pipirai auga.

Ana vakara pamaezius savo 
karszta jauniki, inbego isz 
baimes pas dažiuretoja namo.

Petrukas ir ten surado savo 
Katriuke, inbego in vidų, per
mėtė Katre aid lovos ir atkan
do jai nosi ir sukandžiojo bai
siai veidą ir krutinę. Ką t re nu
ėjo ant palicijos su skundu at- 
sineszdama su savim ausi kai
po įlavadą.
ŽENTAS NUŽUDĖ UOSŽVI 

IR INMETE IN SZULINI.
Grojec, Lenk. — Kaimo 

Bendkove likos nužudintąs 62 
turtingas gaspadorius 

Vaitiekus Czapski.
Du metai adgal Czapskis 

iszleido savo dulkteri Ona už 
Ignaco Tkacz'ko, tarp žento ir 
uoszvio tankiai užeidavo bar
niai del pasogo. Nesenei Czap
skis dingo bet kaimynai paže
mino kad žentas trauke van
deni isz kaiimvno szulinio o ne 
isz savo, o savo ketino užpilti 
nes vanduo jame buvo netin
kamas.

Viena isz 
mino

metu

ga spūdini u pate* 
vandenyje szulinio ant 

Tkacako kiemo, lavonu dingu
sio Czapskio, pranesze tudjaus 
palioijai kuri isztrauke lavona 
isz szulinio. Žmogus turėjo su-

» •

daužyta galva kirviu. Žentą 
a « «

A

pe-

Del Galvos Skausmo ir j
Nuralgijos, imkite !

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas | 

Del Rumatizmo ir Skausmą
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

'kelis dantis, 
kaipo ir ran

ąresztavojo kurie 
prisipažino.

prie visko

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prade
dam prie jūsų pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

PASKUTINES ŽINUTES
11 Chicago. — Laike ugnies 

kuri kilo ant farmos Chesney 
arti TMx ežero, sudego tvartai 
ir visztinyczios su 10,000 visz- 
tu kurios buvo vertos $11,000.

11 -Philadelphia. — Emanu
el Dain apskundė daktara 
James ant $15,000 už tai kad 
jam isztrauke sveika danti vie
toje supuvusio.

II Toronto. — 
szeimjmos likos užmhszti kada 

tai teisybe. Moczeka likos iper automobilius likos -sudraskytas 
pallicije tuojaus suimta-ir. už- per. Canadian National Rail-

jautas kyris įpranesze apie tai 
valdžiai '.per ka atgabeno su-

dieni sUgHnvo sena kataliku žeista vaika in ligonbuti kur
bažnyoįsia, kurioje buvo susi-

. * . ~ * k 1 M J* .J 

rinke apie 200 maldininką. Ka-
da pradęjo braszketi lubos ir
tinkas ome kristi, kunigas pa-
r \ .................................
pradėjo grūstis laukan. Bot

» * • A a ««'■ , »

bogo nuo altoriaus ir žmones

prie duriu jie susikimszo ir ne
galėjo greitai iszeiti. Dvi mo
teris buvo užmusztos ir 16 su-

1Žąista. * 31
’■*' i'i I t

prieszaįssurasze prdtokola 
moczeka. Per ta laika sulaužy
ti nariai suaugo bet ne taip 
kaip prigulėjo, nes koja buvo 
kaip lankas, kuria turėjo isz
naujo sulaužyt ir pataisyt. Yra 
tai sunku intiket, vienok yra

darytą kalėjimo.

. m

Keturi narei

way truki ant skerskėlįb.

O. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas. 1

4

K. Rėklaitis
Lietuvhskas Graborius

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

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.
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