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ISZ AMERIKOS
BUS STEBĖTINA OPERACI

JA JAIGU PASISEKS.
New York.— Daktaras K. Q. 

Trinchar, tazpanas, kuris dau
geli metu prakt i kavoje ant szu
nu, kurie netekdavo kojų o pri
siūdamas
kojas ant gyvvuju, 
dys ta pati ant žmonių, 
badas vra tokia 
buna staigiai užmusztas, 

o prisiuva

— Ana

SZETONAS PAVOGĖ LAVO
NĄ; DINGO NEŽINIA 

KUR.
Stanfield, Arizona.

diena mirė ezionais jaunas Vy
rukas Kvans Lushbaugh. Lai
dotuves likos parengtos, lavo- 

o keturi

iižmnsztujn szunu 
dabar ban- 

Jojo 
jaigu žmogus 

tai

mikli
pa regėjo m-

nuplauna jam koja 
gyvam žmogui.

Daktaras Principu*Trinchar sako: 
Neseniai nupioviau koja bal

tam szuniui kuris likos užmiisz- 
geleži akelio, 

nupioviau jam koja ir 
vau rudam szuniui kuriam ko
ja nupiovo taipgi ant 
kelio ir dabar rudis 
sveikas su balta koja, 
bilda naudosiu ir ant žmonių.

4 4

tas tint ruojuus 
prisiu-

F |N

geležin- 
boginoja, 
Ta pati 

>, J
m

na indejo in graba, 
draugai sėdėjo prie lavono per 
visa nakti. Sziai apie pnsiau-

neiszpasa kyla i < I ranga i 
persigando kada
einant ]ier duris kokia tai bai
dyk la su ragais ant galvos, su 
lenciūgu ant pecziu, raudonais 
ilgais [linukais ir visas juodas 
kaip smala.

Draugai nelaukdami persi
tikrini kas (ai butu per baidy
kle, szoko per langus, o 
sugryžo atgal po keliu valandų, 
lavono grabe nerado. Dabarties 
nekinta* žmonvs vra tosios nuo
mones, kad tai pats velnias pa
sirodė ir lavonu isznesze su sa
vim. Kiti vela mano, kad 
buvo szposas kitu draugu 
iszgazdyt sedinezi us

nelaukdami

kada

RUKSZTI MIRTIS KŪDIKIO
Bondsville, O. — Dviejų me

tu Jonukas Sherman inpuole 
in doszimts 
riaine radosi actas ir 
pakol motina galėjo 
nais isz.t raukti. Vaikutis inpuo- 
lo galva pirmyn.

Sherman
goiTziu puodą, ku- 

prigere 
ji isz (e-

'Tarp kitu itaig- 
fortapijo-

RADO S500 FORTAPIJONO 
KOJOJ.

Bristol, N. J. — Neseniai nu
sižudė ezionais Willimas Men- 
dell isz rupesezio' netekimo pa- 
czios. Neturėdamas jokiu gimi
niu. visi naminiai fornieziai ėjo 
ant licttacijos
tu radosi jau senas 
nas, kuri pirko velionio kaimy
nas Bort Norris už 15 doleriu. 
() kad fortapijono negalėjo 
iszneszt per siauras duris atsu
ko kojas isz kuriu iszpuole ke
liolika pundeliu, bumaszku 
isz viso buvo paslėpta 500 dole-

Gerai papelnijo kaimy-nu. — 
mis.

M rs

kad tai 
namo ir 

gailesezio

MIRE ISZ GAILESCZIO IR 
PERSIGANDIMO.

Grand Rapids, Mich.
Morta Perkins, paregėjus poli-
cijunta neszanti arti jos namo 
sukruvinta vaika kuri automo
bilius sužeidė, mane 
josios sūneli atnesza 
taip persigando isz
ir iszgasczio puolė ant žemes be 
gyvasties. Vaikas 
prie kitos mbteres ant tos pa
ežius ulyczios, kuris cziužinejo 
ant ratiniu cziužinin (roller 
skates), susidūrė su antomobi- 

pavojingai su- 
apžiu rojus 

kad

prigulėjo

cziužinin

Liliu > ir likos
I )a kta ras 

moteria, nutarė, 
priežasties trūkimo szirdies 
Meile motinos del kūdikio j 
tomai buvo didele.

žeistas.
įniro isz

ma

tai 
kad 

draugus 
prie lavono.Sziaip ar taip, lavo
no niekas lyg sziai dienai 
nesurado.

da

63 METU BURMISTRAS 
APSIPACZIAVO SU

16 METU MERGAITE
Paris, Minu. — Neteminda

mas ant persergėjimo miestis'z- 
kos valdžios ir savo giminiu, 
burmistras miestelio,
McNeill, 63 metu senukas, ap- 

ana diena su pana 
Paulina Clark, stu

dente isz czionaitines augszte.--
nės moksbiines.

Kranas

sipacziavo 
Mvrt tie

veterinarą 
kad nepa-

KETURIOS KIAULES
SUAUGIA IN DAIGTA.

Bremond, 'I’ex. — FarmOris 
Fredrikas Haines isz Ivison ap- 
skriezio, atvežė pas czionailini 

(gyvuliu daktaru)
prailgint gyvastį

prastam sutvėrimui. Yra tai ke 
turi parsziukai suaugi a in 
daigia kaip Siamiszki dvynai. 
Kožnas isz parsziuku turi po 
keturos kojas, uodega ir snuki, 
bet tik viena aki ant kaktos.
vZrnonys isz visos aplinkines su
važiuoja pamatyti tai|> nepa- 
iirasto sutvėrimo kuris neilgai 
gyvens pagal daktaro 
nia.

nuomo-

NUSZOVE BURDINGIERIU 
KURIS UŽKLUPO ANT 

JOJO MOTINOS.
Oxford, Pa. -— Gindamas mo

tina nuo insiutusio 
riasu kuris užklupo

ant Baltimore plento 
Zvolak,

burdingio- 
ant jojo 

motinos su peiliu viesznamyje 
, Jonas 

nuszove burdingieriu
Joną Jakimosza, 44 metu, kuris 
užklupo su ilgu peiliu ant jojo 
motinos. Jonas po tam pasida
vė in rankas policijos. Burdin- 
gierius susibarė su gaspadine 
už kokius ten pinigus.
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ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIĄ
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Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto•f
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K. W. HOC'ZKOOKKI, KAHor. M 42 METAS
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Milžiniszkas budink as
AUTOMOBILIAUS

NELAIMĖJE.
Scraiitoii,; i’Ra,

M a rt y nas Stan koviczi us,
baszczius Freolando, Pa., para
pijos, likos pavojingai
tas

PASIEKS MIGLAS.
Now York. Ant ui veži n 

P •
Kunigas ( Pine, Pbarl ir ('odai', yra stato-

pra- mas naujas Henry L. Doherty 
biidinkas, kuris turės 66 laips
nius . augszczio, kuriame sutilps 

automobiliaus nelaimėjo.i ii) 8,000 žmonių'.
s ližei s-

Isz Visu Szaliu N0R^.?“T1 ISZ LIETUVOSSZEIMYNA J

REVOLIUCIJE P E R U J E, 
NAUJAS PREZIDENTAS.
Lima, Peni. — Revoliucijo

Uždare Visa Szeimyna Tvarte 
Po Tam Uždege.

Tam budinki* kuri kilo ezionais keliolika die- 
AutomobiIius kuriame važiavo ' rasis 24 eleVatoriai dvieju laips Į *111 algai, 

Lacka-'niu, kuris kaszluos (langiau ( Leiria 
Atsitiki-1 kaip 7 milijonai doleriu ir bu 

atsitiko prie Prescott uli., užbaigtai 193’

nusirito nuo kelio ant 
wannna geležinkelio, 
mas 
Scrantono.
ežiu nuveže m

Kunigą Stankovi- 
ligonbute be ža- 

do. Ilgai pagulės pakol 
kai iszsigydins.

VISIS’Z-

SZIRDIS ANT DESZINES 
PUSES.

Washington, D. ('. — 
su szirdžia ant deszines 
M i kas ('alias, 17 mot u, 
bino nemažai daktarus gyven
damas taip ilgai, liet szirdis ant 
galo nusilpnėjo ir Mikas mirė.

- (limes
puses, 
nuslo-

~ Sargas

RADO NUSIŽUDUSI 
NEŽINOMA ŽMOGŲ.

Philadelphia, Pa.
Fairmount parko, rado ana die
na nusižiidnsi nežinoma žmogų 
kuris perpiove sau gerkle su 

buvo para
ke ūki szka i : n "I ' ■ u 

ir pra
leidai ant arielkos. Dabar ati
duodu savo duszia. 
nepažystamo jo 
T. K.‘

perpiove sau 
brifva. Ant surduto 
szyfa groniatele

Paemei mano pinigus4 4

Ant žiedo
radosi litams

PAVOGĖ PUNDELI PET- 
RUSZKOS NUBAUSTA 

KALĖJIMU. 
Old

imi J kuris kaszluos

I •»
• )

s
luote. Babelono

prezidentą 
o in jojo vieta paskyrė 

Į’enerola Ponce. Daugeli žmo
nių nžmuszt'a ir sužeista pasi

niiineto KAIMYNAI JUOS 
ISZGELBEJO.

f n i ............ i ......... >i

KAREIVIAI NORĖJO NU
MESTI PREZIDENTĄ 

SMETONA.
Kilimus. — Tik dabar iszki- 

lo in aiksztv, kad buvo padary
tas Lietuvos karininku suokal
bis nuversti dabartini
denta Antanu Smetona ir ats-

August i no \’<>|dvinare, 
buvusio ininisterio pirmininko 
diktat ura.

Suokalbi buvo padare Kau
no ingulos karininkai, su ma
joru Labucziu,

I'llI
**' M1
I
'I

I

boksztas isZro(lys4<aip kūdikis 
prieszais Idj'i milžiną.'

Paskutines Žinutes
» Ji-. , b , k 1 /V r V "l

V Vancouver, Wash. -Por
apsivertima automobiliaus kiv 

važiavo ir po tam užst- 
dvi szeimvnos *>

6 y pa los
I lenson 
s u 11 e gc

ūmine 
doge 
Fnlleru — 
ant smert.

fl* Oxford, Anglijo. — Dide- 
bosas kuriamo važiavo 

keleiviai
dure su kilu bosu. Nelaime su- 

28 žmonis isz kuriu ke-

lis bosas kuriamo 
A įnori koniszki

žeista
Ii mirs nuo žaididiit.

V Wybork, 
Dvidoszimts kol tiri

susi-

Vokiel i.je.
anglekasei

likos užmuszti per sugriuvimą

I alike

kelinio,
Kaime Ivankovi- 

M a lezadskoi, 
uždari

AMERIKIETIS NUTRUCIN- 
TAS PER SAVO SUNU.

— Rusa k u 
staiga i ko- 

nosc-
isz Amerika, ku- 
už turtinga žino

ti kad paskalai pasklydo

Varšuva, Lenk, 
mirėpa I i varkeli je,

kis tai Jonas ('ilinskas, 
nei piibuvi 
r i visi laike
gu.
kad mirtis jojo yra nužiūrėta, 
valdžia paliepė
na, o 
k uno, 
cizno.

iszkasti 1 avo
kada padare sekcija ant 

surado viduriuosią tru- 
Cilinsko sunūs

Cleveland, Ohio. .Mare 
Gabnriene, pati bedarbio vyro, 
kuris per doszimts menesiu ra
dosi be darbo, ir motina ki‘tti
riu vaiku, likos aresztavota ii’ 
nubausta kalėjimu ant 30 dienu 
už pavogimu pundelio petrusz- 
kos isz darželio savo kaimin- 
kos. Gaborieno prisipažino prie 
kaltes, kad 
idant priduoti daugiau smoko 
sriubai kokios neragavo nuo 
keliu menesiu.'Slidžia supratęs 
padėjimu vargingos moteres, 
paleido jaja po keliu dienu na
mo, o policija jiasirūpino vyrui 
darba.

virszaus knsyklosi'a ir užgriau
ti. Ne viend lyg sziol da nesu
rado.

Simia, Indi jo. - 
muszio su kurdiszkais pasike-
leliais, 42 anglišzki kareiviai 
ir ai’icierius likos užmuszti. Pa- 
si kolei i u užmusztn (langeli.

1f Johnstown, Pa. — Dvi 
•ksplozijos isz nežinomos prie- 

siuirde tris namus 
padarydama’ ble- 

(les ant 40,000 •doleriu.
11 F rodami, Pa. — Stopas 

Mikita, 12 metu, rinkdamas an
glis ant durtbankio, 
griautas ant smert.
valandų žmonvs užgriuvusi

i
žast ies
Ideal Darko J

likos už- 
Po keliu

paenio pet ruszka

LIETUVYS SZOKO NUO 
TRECZIO AUKSZTO.

Baltimore, Aid. — “Balti
more Sun ’ ’ 
nas Liet u vys Benjaminas Mic- 
koalinas (gal Mikolainis ar Mic 
keli imas), 
marle St., szo'ko 
treczio aukszto ir atsimuszes in 
geležinius laiptus laimi susižei
dė. Dabar guli ligoninėje 
žeista galva.

Sakoma,

-pranosza,
4 4

kad jau-

gyvenas 119 Albor- 
per Įauga isz

su

kad Benjaminas 
šokos per Įauga su liksiu užsi- 
muszti, nes ilga laika negalėjęs 
gauti darba.’

žmonvs 
vaika atkasė.

Dijon, Franci ja. — De- 
Francuziszk u karei vi it 

kada juju oro-

1i 
szinits 
likos užmuszti, 
planas, nukrito žemyn ir susi- 
teszkino ant sznioteliu.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

• East Granby, Conn, f Tamo- 
szius Rugienius, mirė 22 Au
gusto Hart lord ligonbuteje ir 
likos palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis ir trimis iniszio- 
mis 25
nado kapiniu Tarril'fville, ant 
kuriu dalybavo daugelis žmo
nių. Velionis buvo senu uSaii- 

skaitytojum, kuriu skaitė 
per 35 motus ir Jai lyg smert.
Velionis paliko dideliam nuliū
dime paezia, viena sunu ir vie
na dukteria kaipo 22 anūkus 

neszo tėvuko

Augusto ant Szv. Ber-

les

NUŽUDĖ ŽENTĄ UŽ NEDO
RA PASIELGIMĄ SU 

PACZIA.
Pittsburgh, Pa. — Leo A]Jeii, 

57 metu, nuszoe ant smert savo 
žentą Danielių Mc ('oneghy, 34 
meut, vos apsipaeziaves sejity- 
nes sanvaites, kuri skundėsi te- 

jaja biauriai 
daug kartu 

sumtisze. Žudinsta 
atsibuvo prie namo. Tėvas pa
sidavė iii rankas policijos.

I ---- --------------
SURINKO DIDELI PADOT- 

KA ANT TABAKO.
Washington, D. U. — Ameri- 

k(mai kns metas suruko vis 
daugiau ir daugiau tabako 
kaip parodo valdžios ra part ai. 
Vakižia surinko nuo paperosu 
taksu net 35,580,844.11 doleriu, 
nuo tabako 42,981,845.18 dole
riu- - i

kaipo 
isz 'kuriu szeszi 
graba.

New York.

ne-

vui knd jisai su 
pasielgiiiejo ir 
skaudžiai i

SIDABRINIS DOLERIS UŽ
LAIKĖ JOJO SVEIKATA.

Winston, N. (*. — Per 67 me
lus nigeris u Uncle Jiin”,
sziojo sidabrini doleri burnoje 
tikėdamas, buk jisai jam užlai
kė gera sveikata ir prailgino 
gyvastį. Pirmiausia insidejo in 
burna doleri Imdamas 17 metu 
ir nuo tojo laiko dolerio isz 
burnos neiszome. Senukas szia- 
dien t ari 84 metais.

»

VOKISZKI LEKIOTOJAI 
ATLĖKĖ IN NEW 

YORKA.
l’tarninko, po

piet iii ezionaitine prisiuva at
lėkė trys Vokiszki lekiotojai su 
oroplanu isz Vokietijos. Kelio
ne atliko in asztnonos dienas, 
padarydami suvirszum 4,000 
myliu. Noriais kelionėje užtiko
viesulą bet gilukningai atlėkė 
in New found landa o isz ten in 
New Yorka. Kaip sugryž atgal

i

Tamaqua, Pa. f Jurgis Var- 
žukas isz Orwigsburg ulyczios, 
mirė 27 
ligos. Velionis paliko dideliam 
nubudimo paezia, dukteros 
Maro Dulkiene isz Brooklyno, 
Veronika Leholtiene isz Maryd 
Pa., li
nus Juozą ir Vinda, seseriji Bal-

Augusto nuo širdies

paezia

tai da nesulikta.

PASIKORĖ PO MIROZIAI 
SAVO VYRO.

Milwaukee, Mbs. — Isz gai
lesį ies po įnirusiam savo vyrui, 
Mrs. Klara Holtman, 48 metu, 
atome sau gyvastį per pasikori
mu. Josios lavonu surado sūnūs 
ir brolis skiepe. Josios vyras 
mirė trys menesiai atgal sirg
damas ilga laika, •

24,000 NELAIMIU 
NAMUOSE.

Mbishington, D. (\ — Amori- 
koniszkuosia iiamuosia kasinė
tas atsitinka 24 tukstaneziai 
nelaimiu isz kuriu daugiausia 
susižeidžia moteres laike dar
bo paslydimo ant slidžiu grin
dų, nupuolimo nuo t ropu ir tam 
punasziu nelaimiu, ,

b

prezi-
Vilnius.

cuosia, gminoje 
nežinomi piktadariai, 
tvarto duris sn dratu, kuriame

AI e ksa Ti
ll \arobiejo, siisidedanezios ’ 

isz penkin ypatų, padegi* tvar
ia isz visu pusiu po tam pabė
go. Liepsna palomino 
liejo, kurie negalėdami 
gani i laukan, pradėjo 
szaukti pagalbos.
uždarytu subėgo kaimynai, 
daužė duris kirviais ir iszgelbe- 
jo szeimyna.

Kada visi radosi ant liuosy- 
bes, visas tvartas 
'lA’arte radosi daug 
del a taja diena ir daugybe gru
di! kaipo ir keliolika gyvuliu ir 
padaru - vįskas sudegė.

Atvažiavus policijai isz Ba- 
ranavicu praliejo daryti slieet- 
va, bei lyg sziam laikui pikta
dariu nesurasta. Manoma, kad 
tūlas bernas, kuris tarnavo pas 
Vorobieja, o kuri gaspadorius . .v . 1 . . i raukiu,praszalmo uz vagyste, f........
padegti tvartu ir atkerszyti Vi
sai szeimvnai baisiu būdu.

įgulėjo visa szeimvna 
dr

prisipa
žino prie tevžudinstos. Prisipa- 

jisai, Imk nutrucino tevžino
užduodamas jam laikas 
laiko triiciznos, prie ko ji pri
kalbinėjo jojo mylema, 
sake kad p<^ mirezi'ai tėvo ap-
laikys palivarkeli ir tėvo tur
tą. Abudu randasi kalėjimo.

a 
nuo

kuri

NUŽUDĖ JAUNIKI 
SUVALGĖ JOJO SZIRDI.

Ana die
na jlasibaigė teismas naszies 
Schiiehtoriones, kuri Balandije 
nužudo mieganti savo jauniki 
Krisztupa Pontž ir supjaustė 

prisipa- t
Žrnoged y kia

Karlsbad, Vok. — 
teismas

ant szmoteliu. Vėliaus 
žino,’buk mylemo szirdi tszki 
po ir suvalgė, 
nusprendė 'ant mirties.

KONGOJE 40,000 MIRĖ 
BADU. 

Belgija.Brussels, Belgija. — Asso
ciated Press žiniomis, Belgijos 
Kougoje, Afrikoje, siauezia ba
das. Belgijos misionierių pra- 
neszimu Ruanda provi nei joje 
badu iszniire 40,000 žmonių.

Szia vasara toje provincijo
je nepaprasta sausra sunaikino 

derliu. Dauguma gyven
toju bėga isz Ruanda in Britu 
teritorija Uganda.

Ruanda provincija priesz 
kara buvo dalis Vokietijos ry
tu Afrikos kolonijų.

provincija

F'.

18 ANGLEKASIU ŽUVO 
KASYKLOSIA.

Stalino, Bosiję. — Kasyklo- 
šia Donin, kylo baisi eksplozi
ja gazo kurioje žuvo asztudnlo- 
lika anglekasiu. Daugelis likos 
sužeista isz kuriu keli įnirs. 
Po eksplozijai kasyklos likos 
užlietos per vandeni todėl ne
laimingųjų da neiszgavo isz 
kasyklų.

nei szgavo

Lublin,
Vgiųszcze,

Kaime 
M iedna,

papildo žudinsta,
46 

už-

■ I1 žabeliu namie, du su-

timorejo ir broli Philailelphi- 
joi. Paėjo isz Skriptiszkiu kai
mo, Plienu parapijos, Suval
kų gubernijos.
t Mikola Paulionis, 18 Cen

tre ulyczios, sirgdamas menesi 
laiko įnirę ana diena. Prigulėjo 
prie vietines'

UŽSMAUGĖ SAVO MOTINA 
PO TAM LAVONA 

SUDEGINO.
Lenk. — 
gminoje

Aleksandra K a m i n s k i e n e 
metu, 
smaugdama savo tikra moti
na Ona Berszienia. 

1 f

Po nžsmaugimui nuvilko la
voną motinos ant pastoges Ir 
nuėjo ant atpusko. Sugryžus 
namo nuėjo ant pastoges ku- 

padege tiksle paslėpimo*
savo darbo, 
žmogiszkus 
dasipratus kad turėjo būti pa
pildyta žudinsta, pradėjo asz- 
triai kvosti dukteria, kuri ant 
galo prisipažino prie kaltos? 
Nužudo motina už 50 zlotu, ku
riu motinu nenorėjo atiduot

■’"'-..U

riti
Po Ugnei surado 
kaulus.

irt m rupijos 
Moose draugijos. Paliko paežiu 
Katre, keturias dukteros ir vie
na šunų. Kitados gyveno Gil
berton c.
S u batus .ryta.

Laidotuves atsibus
J

j

duktaroiv.- i

miegan- 
iszsi- 

rekti ir 
Ant riksmo 

Sll-

sugri uvo.
szieno sil

teigt i Į

Ii]

ingulos ulaiiu 
vadu, prieszakyjc.

Suokalbije taczhiu buvo lai
ku vvriaiisvbes susektas, ir 
majoras Labutis ir keletas ki
tu karininku suimti. Be to. bu- 

)>at suimtas artimas 
Slicsonn-

faszistu laikrnsz.ezio
(Liktorius.

vo taip 
X'oldemaro dr.uigas 
t is. I p.

PERKŪNAS TRANKOSI
\aldeikiai (Biržų

Joniszkelio v.). Sziemet Liepos 
mensio 
gino A. Kairo, sumanaus ir 
pažangaus ūkininko, klojima.

l| Klojime buvo kuliama maszi--

30 d., j 
A. Kairo,

apskr.,

perkūnas sude-

I na, motoras ir kitokiu akio In
nes 

prieduri, 
ir nieko 

iszgnbenti.

1

1

h

r.

s sudegė, 
in

li(*psiia apėmė duris 
negalima buvo
Vos suspėjo pats sZeimininkaa 
pabėgti, kliris tuokart ilsejor 
po pielii klojime. Nuostuolijų 
dii.b‘li. |

Ta paezia diena perkunas 
trenke ir in kito ūkininko pir- 
ti, bet negalėjo medinio stogo 
indegti.

ir viskąturėjo' .. ’ ... .. . . i žaibas palaiki* ■ i f 1 i <* t I

PIRKO VYRA UŽ RUBLI.
Ryga.— Kokia,tai rnoterisz- 

ke nusipirko nuo kitos mote
ries vyra už rubli ir mėgino 
su pirktu vyru pabėgti, 
visgi pardavusiai pagailo 
vo tikrojo vyro, lodei davė ži
nia policijai 
nie Įiabegelius ir nugabeno 
koza o atimtus daigius ir dra
pana sugražino tikrajiai to v\- 
ro žmonai.

vyra už rubli ir 
pirkt u vyru kei

kuri stoty jo suo
lu

NORĖJO ISZGUITI VELNE 
GAVOSI IN KALĖJIMĄ.
Glausk. Poznamius. — Užsi

baigė teismas Vinco Ruszczitiš
ko už apgavysta. Susipažino 
jisai su varginga moteria ku
rios sz(*sziii metu mergaite ne- 
gl - . . 
pasakė moterei, buk josios kū
dikis yra apimtas pikta dva
sia, o jisai taja dvasia iszguis 
isz josios, jeigu jam už tai už
mokės. V’argsze surinko nuo

i mini u 600 mar
kiu ir atidavė apgavikui, ta
sai gavės pinigus iii rankas 
dingo. Vėliaus palicija ji suė
mė. Sudas nubaudė ji ant ke
tiniu metu kalėjimu ir užmo
kėjimu 500 markiu bausmes ir 
sugrąžinimu moterei pinigus.

J

diena

ra lojo meilinio stogo

PAVYDO TRAGEDIJA.
Pakamoniu dvaro priesz po

ra dienu i n vyko didele pavydo 
Kopėjo Guinbikotragedija.

žmona isz Szilales, kuri jau se
niai buvo atsiskvrusi nuo sa- 
vo vyro, nuvyko pas viena ?*a- 
mdiui in Pa ka mon i u d va ra ir 
ten apsigyveno. Sužinojęs apie 
tai vyras nuėjo pas žmona ir 
ramiai papraszv, kad ji gryžtu 
pas ji. Bet kada ta eme atsi-

nlcjo vaikščiot i. Apgavikas l<i.i<«lan>a. kad jos v>-

Va rgsze 
kaimvnu ir

Vantour”, kuri darbi-

ras vėl nenuisztu, kaip seniau, 
t'as iszsitrauko revolveri ir pa
leido in ja szuvi, kulka patai
ko in 
žemos
szuvi ir paskum pats vietoj 
nusiszove. Po puses valandom 
mirė. Žmonos gyvybe pavojuj.

galva. In nukritusia ant 
žmona paleido aid ra 

pnsknm pats 
Po puses

valse/, 
gyventojas 

49 m.

Paszirviu
Vitol- 
amž..

Policija

DAUGELIS SUŽEISTA 
LAIKE CEREMONIJŲ.

Havre. — Didelis torpedinis 
laivas “
niūkei nuleido in vandeni, nu
slydo nuo begiu. Laike sumiszi- 
mo daugelis žmonių likos su
žeista isz kuriu keliolika mirs. 
■Paja diena atsibuvo 
tinimas laivo.

-------- j--------------------

TRUMPI TELEGRAMAI

' Chicago. — Du žmonis li
kos užmuszti o septyni sužeis
ti per eroplaua kuris nukrito 
žemyn ant National Air Itaces 
Seredoje. P.ulkininkas Deshazo 
isz Montevallo, Ala., likos už
muštas.

pakriksz-

UŽ ATSISAKYMA VALGYT 
NUKIRTO NOSĮ.

Liepos 27 <1., 8 vni v:ik. Pa
dubysio 
viensėdžio
das Papreckas, 
kuris gyveno pas savo szvoge- 
ri Meczislovn Grachauska, gry- 
žo namo, isz Galavo ežero isz 
žūkles, sesuo. Grachausko žmo
na padavė vakarienei jam pie
no iszrugu. Papreckas atsisako 
valgyti ir nuėjo in savo kam-

Tuo laiku Grachauskas, 
kad Papreckas 

pieno,

bari, 
pamatęs, 
valgo

, U Scranton, 
saukei 25 motu ir AVillianras 

, 52 metu,
griautais ant smert Glen Alden 
kasyklosią. > , .....X

Pa. — R. .Va

Williams likos už-

i z n t i I
< < —w<M» • ’ * m... • **w ■ wt

ne- 
“pieno,” pradėjo ji ko

litai, stovėdamas už duru. Pap- 
reckui atidarius duris Gra- 
chauskas kirvių smogo pasta
rajam kelius kartus galvon.

Dirbės pas Grachauska pil. 
Kimantas, Paprecka 
nuveže in Bazilionus, pranesze 
policijai ir padaręs pas 
daktaru Kvedaru žaizdų per- 
riszima, nugabeno in Sziatdiu 
ligonine.

Paprockui nukilusia visai no
sis ir padaryta 4 lengvos žaiz
dos galvoje.

Grachauskas dar laisvas,

skubini

v i et.

*
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f pasaauk^u;• bežiūri, kad • pa- 
szankti £era daktarą, tiktai bi- 

*le daktaras. Lietuviams tasai 
__ [daktaras geriausės, katra’s pri- 

11 ■","*’[buvias pas ligoni tuojaus
Smlas Ohajui uždraudė tūlai įklauso:

mm iBis

Kas Girdėt
uz- 

ar buvo kunigas?” 
i atliktas, kriukis, 

rustai bausmeuBadai tasai žen-’Tuojaus tokis daktaras akysiu 
stojasi

<(

uosxviai at lankymo žento po i Na, tai jau
. • k . _____ 9 n- a________ • Irn..4^e

telis isz džiaugsmo pradėjo 
vaikszcziot ant galvos.

Kitaip buvo <su tulu Lietuviu, 
Wilkes-Barre, Pa. pas kuri at
silankė uoszve isz Skulkino 
ĮMivieto. Poni uoszve atlankė 
pažystamus nieko nesakydama 
pas ka lankosi, o kada nesugry- 
žo ant paženklinto laiko žentas 
taip nusiminė kad davė ‘žinia 
stotinai policijai idant sujesz- 
kotu uoszvia ka ir iszpildo ir 
su džiaugsmu pabueziavo kelis 
kartus uoszvia. Žinoma kad 
uoszve yra gera motore del žen
telio ir savo dukters todėl yra 
ir mylėta per libudu. Szitas yra 
teisingas faktas ir teisybe.

(’zionais Amorike ne tik 
žmones yra pasidalinia ant par
tijų, bet ir dvasiszkieje. O tuom 
Įnik žmonys nežino katra par- 

krvžiokai ar 
ar dvi-

li ja geresne, ar 
barbarai, ar bedusziai, 
dusziai, ar pliki ar kaltnnuoti! 
Žiūrint isz szalies, tai visas 
jomarka jonkingai iszrodo.

Tūlas kalininkas apsodintas 
ant viso gyvasezio i 
Ohajuj, pabėgo ana 
bet no

in kalėjimą 
i sanvaite, 

ilgai pasinaudojo isz 
liuosyl»es. Negalei lamas gyven
ti sut ikimia su savo moterin, 
gervaliai siigryžo in kalėjimą, 
nes kaip pats tvirtino, 
malsziai gyventi 
kaip su veinia-boba.

geriau 
kalėjimo ne

Alfredas Schneider, 80 metu 
senumo, gyvenantis Bethlehem 
Pa., padavė praszyma in suda, 
idant ji perskirtu nuo jojo pa- 
czios.

Schneider skundžia savo pa
ežiu 79 metu senumo, kad ji ji 
kas nakt ima su savim kate in 
lova, kuri turi daug blusų. Nuo 
kates priviso lovoje blusa tiek, 
ka<l žmogelis negalėjo užmigt. 
Pacziule ne, uuri atsiskirt su 
kate o ir su kates blusomis. To
dėl tasai senukas nori nuo pa- 
czios atsiskirt.

Nekurie tvirtina, 
dvi deszimtam amži u jc

buk sziam 
? svietas 

yra baisiai pagelios ir neteisin
gas, o bet tulas Najorkiniu so
ciologu kitaip apie tai mano. 
Geisdamas persitikrint ar isz 
tikrųjų New Yorkas yra 
biaurus, kaip apie ji svietas ap- 
raszineja, paome penkias masz- 
neles, inde jo in ja isos 
bumaszkas su savo 
ir adresu

taip

po kolos 
pravarde 
po visas 

dalis miesto,nuėjo namon lauk
ti pasekmes tojo iszlmndymo.

atnesze dvi

ir iszmete

ln dvi valandas 
inaszneles ir nepriėmė ne cento 
dovanu už suradimu. Iii treczia 
diena vyras ir 18 metu 
sugražino kitas dvi ir 
nepriėmė ne cento 
Penkta masznolo likos nesu- 
gražyta. Isz to pasinale, kad 
New Yorkas teisingesnis ir tu
ri savyje daugiau dorybes 
kaip nekurie 
apie ji raszo.

vaikas 
taipgi 

dovanu.

ne
reformatoriai

tai uo- 
o kožna 

—• kožna duoda 
su

Yra tai labai geras ir puikus 
papratimas ligonius atlankyti. 
Lietuviai ta Krikszczioniszka 
privnluma užlaiko — jau tai ne 
yra ka kalbėt, bet tankiausia 
tiejei atlankymai ligoniu daug 
kenke o ir greieziau užbaigė. 
Tegul Lietuvoje apserga moto
re, tai vyreli, kaip prigi’iužda 
hoebliu pilna grinezia, 
das snapo neinkiszln, 
“daktarka,’#
rodą ir tankiausia motore 
srtvd rodoms užbaigė.

Paliksime Lietuva o pakal
bėsimo apie czionaitiniuH ligo
nius ir daktarus.

Apserga vyras ar motore, 
serga ir dejuoja, da apie dak
taru no nemislina, ba jaigu bus 
mirti®, tai ka tas daktaras pri- 
goihesf Kam da daktarui mo
kėti ! — Bone daktaras nuo 
mirties iszgelbos (!) O kad tie
sos liepriverstu daktaro pas li
goni paszaukti, tai retai kam

'f«*■f <rt t> tvT?"T*M» *v J> *J«W*?.* * W r*1 >* '.

Surinkimas Tikru 
Atsitikinlu

PATIKltlNANOZIU ESYBE 
DIEVO.

« 'i M* *» ri"i
* -

didiki, viska'Žinftns įtio*1 
tarpu bunn visai neis»maneliu, ’ 
arba vėl neturėdamas grynos 
sttnžines bijodarnas Dievo,

J-

f(į' ' I :
;i

«?r patr«*rwt V *-

*• V.

J I F, t n i

Lietuviu stojasi geriausias. 
Yra tai geras ir paveizdingas 
daigias kunigą turėti del ligo-

Pa-Renij gyvenęs tūlas so
da uninkas, da jaunas žmogus, 
kada atėjo laikas eit in vpiskd

kad daktftra« Įčalha liga ir negaloses tarnauti ka- 
Purei kalatita nuo 

szia ligonio kulnysia atsklu’ro. f jo prisiogti, ar kalba teisybe. 
Jau tai nekas tokis dgktnras, 
taip kaip narsus kareivis, mu- 
szayi lyg turi gyveste, taip turi 
daktaras su ligoniu pasielgti 
lyg m i rėžiai nuo jojo 
traukt.

Reikin atsimint ir ant to, kad. 
nekurie ligoniai labai bijosi 
kunigo ir mirties, 
reikia atsidėjus priminėti ligo
niui apie pakvietimu kunigo. 

Tula motore kuri neseniai 
sirgo ir buvo blogam padėjime, 
paszaukO daktaro, 
jaus užklauso: “ 
vo, o jaigu nebuvo, kad tuojaus 
• n 4 t J 7 r/ i s > Wfc ♦ 1 o ho i

nio, bet kaip ligonis tiktai npreiszkes, kad jis turis didžia 
girsta, I
apie kunigą, tai isk baimes <lu- riuomohej.

- . a » a a a ' * ' » i<« * ’ '

Norėdamas pasiliuosuot

neatsi-

la ba i 
tai su tuom

kuris tuo- 
ar kunigas liu

Zmoniem tas labai 
daktaro

parvesti, 
patiko ir po iszejiniui 
lauke, kada ligonis mil’s. Na ir 
negalėdami sulaukt, paszauke 
kita daktaro, kuris suvis buvo 
kitokios nuomones no kaip pir
mutinis.

Kaip mes apie save 
pinsime, tai ir Dievas nepagel- 
Im*s. Juk aiszkiai raszto szvon- 
tam pasakyta: “ 
tau pagelbėsiu.” 
vulio’ nepraszysi. 
kvsi. •1

nosim-

rūpinkis, o asz
— .Taigų Die-

tai neaplai-

ATSAKIMAI
K. M. D. Sprinngvalloy, III. 

— Pacztinoi ir patfažierinei pi
li ž-lotai (varytojai eroplanu) 

dirba ant mensio paprastai 
puo 300 lyg 550 doleriu. Ant 
valandos nekurie aplaiko 
doleri.

V. M. Toronto, Kanada. — 
rodąktu

ant mensio

po

Tnmista kritikavoji 
ri, bet kaip pasirodė isz tavo 
gromatos, tai da toli tau lyg 
Lietnviszkos raszlavos, gra
matikas ir ortograpijos. Pagal 

tai žmogus 
“mokv- 

bet žiūrint ant tavo rasz- 
slebizavojimo ir kitu 

raszlaviszku klaidu tai isztik- 
ruju galima manyti kad pabai
gei “asilu akademije.” Nekri- 
tikavok kitu, pakol neiszmoksl 
pats savo k Va id u.

S. R. Scranton, Pa. — Susi
pras jusu motore ir už tai ar
po kata vos, o gal aplaikys 
Dvase Szventa. Per laikrjsztl 
neužsimoka kariaut prieszats 
savo paezia. Juk abudu prisie- 
get prie altoriaus isztikimysta, 
paklusnumą ir vienas kita lyg 
smort guo,doti. Susitaikinkit Ir 
volą bus viskas gerai o už savo 
nedora pasielgimo jusu mote
rėle nekarta graudVsis kad 
teip nedorai su tavim pasiel
gė. Bet jeigu da karta pana- 
szei pasielgtu su tavim, tai ta
da apgarsinsim pravarde ir te
gul visas svietas apie 
nedorumą žino.

Mrs.

raszlavos,

tavo iszsitarima, 
manytu kad esi kokis 
tas” 
lavos

O

josios

Jeva M. Brooklyn, 
N. Y. — Teip, apdarome viso- 
kes maldaknyges. Prisiunskitc 
savo sena knygų o bus apdary
ta puikoi.

GERAI PASAKĖ.
— Tai buvai ant svietines 

parodos Chicagojc, kas tau na- 
vatniansia iszrodeT-

— U-gi, brdluti, iszrodo na- 
vatniausia, kaip pasirodė tusz- 
ti kiszeniai.

1

bijodamas Dievo 
kaipo teisingo tiesdario, rami 
na save, kad jis nepripažysta 
Dievo, netiki in Jo esybe ir no 
reikalauja Jo bausmes adboti. 
Taigi matos kad ’žmogus ateis-
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12 ISTORIJOS UŽ 25c 
"i 4 f ’• *’*#' 'M'i ■

Nedarykin skirtumo terp vaiku 
miiiekia visus ligai. / Volniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paesia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte dųktere.. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikto 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. MOCZKĄUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA.
_________ Į.r

4|4'‘wI'|IH|

Norėdamas pasihuosuot nuo 
tarnystos — prisioge sude^ ir 
žinomas daigias tokiu budu 
iszvenge tarnystos. Prisiega jo 
buvo vienok neteisinga, kadan
gi buvęs sveiku visiszkai, bet 
netrukus potam tikrai gavo ta 
liga ir pasimirė.

♦ ♦

Priesz 25 metus tūlas kaimie
tis Szvaicarijoje sudėjo kreiva 
prisiega, idant laimėti kelis 
szimtus doleriu. Žinojo jis gana 
gerai, kad tuos pinigus 
prisisavinti, 
kaip lygini žinojo

prisiega,

*

nori 
kaipo svetimus, 

ir visi kai
mynai, bet kad kaimietis savo 
tikrinimą patvirtino prisiega, 
sūdąs, neturėdamas darodymu, 
kad prisiega yra kreiva, pripa
žino jam virszminetus pinigus. 
Papildžius jam ta piktadarys
te, nubudo pas ji sa'žine. Norė
damas apkurtinti baisa sanži- 
nes, užmuszt ta kirminą ka 
grauže jo duszia ir nedavinėjo 
ramybes ne ant valandėles, pra 
dėjo gerti, o gero 
niekad blaivu nebūti 
pastojo dideliu girtuokliu, ku
rio prisiartinanti gala nelai
mingo gyvenimo lengva buvo 
ant jo matyti.

In kelis metus po ta kreiva 
prisiega trenkė in jo namus 
perkūnas ir ka tik iszvenge jis 
mirio. Po metu vėliaus namai 
jo sudegė isztikus gaisrui, bet 
nedoras ’žmogus, nors sąžine 
sake jam, jog ji Dievas bau
džia, visai jau nemislijo apie 
pataisa savo gyvenimą, ta- 
cziaus brido kaskart giliau in 
purvus nuodėmių. Statosi sau 
naujus namus ir važiojo akme* 
n is kaipo reikalinga medega. 
Dabar galutinai Dievas nubau
dė užkietėjusi 
puolė nuo 
prikrauto. Susikūlęs smarkiai 
gulėjo kelias valandas ant ke
lio pusgyvis, net pakol noužtL 
ko jo tūlas praeivis. Tada likos 
pargabentas namon ir pakvies
ta tuojaus gydintoju ir kunigą, 
bet jau buvo pervelai, kadangi 
po keliu minueziu jau negyve
no.

taip, idant;
— taigi

nusidėjėli; nu
vežimo a kmenais

su-

♦ ♦ 4
Mote 1864, Hamburg’e likos 

pakviesta in suda moteriszke, 
apskusta už vagyste. Užginczy- 
dama užmotinejimui ant jos 
kaltes, aitba teisindamasi 
szuko:

— Jei asz esmių kalta, te
gul kūdikis 
gimti, negyvu gema 
suparalizuoja.

Tas užsikeikimas tikrai iszsi- 
pildo, kadangi kūdikis gimė ne 
gyvas, o moteriszke likos su
pant lizuota, taip kad vaiksz- 
cziot jau nebogalejo. Ta f akta

mano ketinantis
, o mane
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Karsztu Dienu
I' A -I J.tas (bedievis) negali but doru, 

goru, teisingu žmogumi.
Sztgi keli Atsitikimai baus

mes Dievo už tokius 
mus žmogaus.

♦ ♦ *
Badcnskdj kunigą i kszfystoj 

kasta tonelis prie ko dirbo 
daug darbininku. Sztai vien
kart isztiko audra su griaus
mais ir žaibais, o kad tas buvo 
žiemos laike, žmones kalbėjo su 
pastebėjimu apie visagalybe 
Dievo. Bot vienas isz ju nusi
juokė isz ju kalbos ir tikėjimo 
in Diova, klausdamas, ar tikrai 
jie palaiko ta gamtiszka apsi-. * - #

'y

♦

nusidcji-

reiszkima už galybe ir daleidi- 
ma Dievo? “Asz, girdi 
in tokias paikas žmonių pasa
kas netikiu, vien tik matau 
sziame atsitikime apsireiszki- 
ma gamtos, prie ko visai Dievo 
ndboreikia.”

Bet vos tai pasakė,

> visai

, akmuo 
nupuolė ir už-nuo skliausmo 

musze ji ant vietos.
♦ ♦ ♦

S|l

Kaime Pa-Rcnij, atsibnvine- 
jo vakaruszkos. Jaunuomene 
susirinkusi linksmai szoko ir 
lirtksrninosi,

vieni m i si i jo 
bet kilioms

kad ne nesijuto, 
kaip .atėjo dvylekta valanda 
nakties. IszmuszuS laikrodžiui 
dvlikta. valanda, 
jau apie namus,
linksmybių da nebuvo, pakak
tinai, o tūlas jaunikaitis, norė
damas tarp susirinkusiu pada
ryti juokus savo szposu, tarė:

— Da'bar galime szokt ir 
daryt ka norim, nes Dievas jau 
nuėjo gult — esame laisvais!

Bet kas do iszgastis ir nusi
stebėjimas’buvo visu, kada vos 
tuos žodžius isztare, puolė ant 
grindų be gyasties, o kūnas jo 
tuojaus kaiti anglis pajuodo.

i**W fr -c
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Ir visi ta žino! Kada užeina karsztęs dineos tai 
visi reikalauja szaltu gėrimu, tada NEHI sode užga
nėdina troszkuma. <■ 1

r ■ i.

H

-

i
į#

lt J

mill..
Ne dyvas kad visi geria NEHI. ‘Jie ta sode 

Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.

NEHI sodo gavo reputacije visuose szalise/ 
Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.

NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodos 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.
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J. J. Twardzik’s *
Bottling Works

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
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Važiuokime m Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu 

per KLAIPEDA™ ___
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Gametinai Gero Maissto 
Malonus Patarnavimą*

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR. PA.

r

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausluikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriksxty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu i
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Puiku* Laivai
Szvarumas ir Patogumas♦ ♦ ♦

Mete 1871 likosi perkeltas in 
Ryma tūlas piomotiszka’s u'red- 
ninkas. Pasisamdė, savo szei- 
mynai amus ir linksmai kalbė
josi su savininke namo, kad no
ri raszyti laiszkti in savo mote
rį, idant pasirengtu in kelione 
ir pribūtu in Ryma,kadangi ras 
ežia jau ir namus. Pasikalbėji
mas vienog netrukus paėmė ki
ta pakroipa ir uredninkas pra
dėjo piktai kalbėti apie bavžny- 
czia, popiežių, iszjuokinet Ka- 
talikiszka tikėjimą ir visas 
szventonybes. Savininke namo 
būdama dora moteriszke isz to
kios jo kalbos buvo neužganė
dinta ir pasakė, kad nenori 
klausyti tokiu piktu kalbu vi
sai, o kad jos pasarga buvo ne 
pasekminga atsitraukė szalin 
nuo piktžodžiautojaus.

Jis susigėdijąs nusidavė in 
miegtuve, isz kur jau neiszejo, 
kadangi ant rytojaus rado ji 
lovoj negyva. Gydintojas po 
iszlryine'jimui apreiszke, kad 
mirė dalypstetas paralyžiaus.

* ♦ *

Restauracijoj, Ryme vadina
moj “ai tre Ipdroni” tūlas po
nelis a te i s tirs da nepabaigė sa
vo szandu ir iszjuokinejimu ti-
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S.S. “OSCAR H“ . .
S.S. “FREDERIK VIII
S.S. “

M

M

. . , Rugsėjo 6
. . Rugsėjo 13
. . Rugsėjo 27
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UNITED STATES
Apie dnugiaus kreipkitės pa& savo agentu arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

248 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS.

130 N. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL.
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LABAI PATOGI 
IR LINKSMA 

KELIONE
Szvedu Amerikos Linija

IN LIETUVA
Per Gothenburga, Szvedija

suSu artimais susisekimais 
Klaipėda Puikiais 

Motorlaiviai*
Gripshčlm, Kungsholm 
ir S.S. Drottiningholm

1930m. Iszplaukia Laivas 
Isz New Yorko

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
IL

T

I

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS g m

K** *

<

in trumpa laika.

Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
' 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
) turėtumėt reikalą su musu banka 

nepaisant ar mažas ar didelis.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

,4,

I

šavo laiko net pagarsino nęka- 
talikiszkas laikrasztis 
burger Nachrichten.”

Atsitikimai Bausmes Dievo Už Katalikiszka ba’žriyczia, nuvir-
Priesztaravima Mokslui 
Religijos Ir Netikejima 

In Dieva.
Dievas taipgi baudžia žmo

gų, kursai priesztarau’ja moks
lui religijos, iszjuokia tikyba, 
netiki in esybe Dievo, tvirtin
damas kad vi»si apsireiszkimai 
gamtos gema isz jos paezios, . . J * a a

“Ham-

kybos ir mokslo skelbiamo per

to nuo kėdės be gyvastie®.
Tokiu atsitikimu buvo jau 

labai daug paeziame Ryme. * * e
Mete 1872 siautė Szlionsko 

smarki audra. Laikraszcziai 
pagarsino, kad ant aplinkines

#

penkių myliu, skersai ir iszil-
gai, didumo nupuplo 15 perku- 

a M . < a * .

nors ir pats suvis nebežino ir
_ - m. A m.

nebegali iszaiszkint isz kur 
ima pradžia tie gąmtiszki apsi- 
reiszkimai, kadangi ir moksląs 
giliausiu fillizofiszku tyrinėji- 

a * * ran «■ > • <
giliausiu fillizofiszku tyrinėji
mu kiekvienam dalykui, arba 
apsireiszkimui ima pradžia 
nuo Dievo. Stebėtina, kodėl
kartais žmogus net menkai a^- 
szviostas nenori pripažinti esy
bes Dievo. Iszaiszkint tai gali
ma nkgut tik tokiu budu, kad 
jis budftmas paikai iszdidžiu,
nori įprasigarset kaipo žmogus

Gripaholin . . . 
Kungsholm . . 
Drottningholm 
Gripsholm . . . 
Kungtholm . . 
Gripsholm . .

. G Rugsėjo 
13 Rugsėjo 
20 Rugsėjo 

. . 4 Spalio 
. . 11 Spalio 
. 18 Spalio

11
r \

Musu laivai yra greiti, dideli ir 
Iszplaukia beveik

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuVlu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. i ,»■
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

4

G. W. BARLOW, Pref, 
J. FERGUSON, Vico-Pres.irKa«. ' h

nu, tai yra toj aplinkinėj tren
kė 15 kartu. į
, Eidamas tada Uitu Brigldos,

d tik ®i
4 ‘

Wroclawo, \ 
sorjszkas, kad

įninkąs 8ie-
, t markiai žai

bavo, bot perkūnas netreiikė, o 
kad buvo tai diena Petrinių, ta
rė in einanezius draugo žmo
nos: “'Petras szloktai sszaudo, 
nonucielavoja. ” — Vos tai isz
tare trenkę in ji perkūnas ir

V ’ J • A • 1 1 *

nonucielavoja.

.užmuszo ant vietos, niekam ki-
tam niok szlojcto nopadaros.

—Toliaus bus: Toliaus bos :
t

11

modern iazki.
kas savaite isz Now Yorko ir atgal. 
Jei tamsta manai atlankyti tėvynė 
Lietuva, del platesniu informacijų 
kreipkis prie areziausio agento 
arba pas:

SWEDISH amerigan;line
■ Ji ; >

21 State Street, New York

*1 I "ttį JII *' i *
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Ant J: Sakalauskas
LIETUVIŠZltAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872) 
331 W* Centre St, Shenandoah, Pa, 

* * mt *
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PraszaKna galvos skausmą ar neural- 

lima pirma diena, Ir sustabdo malaria
gija in 30 tninutu, sustabdo parašo-

in tri* diena*. Gausite aptiokoea. 
6G6 Teipgi Tabletuose

K. RĖKLAITIS

'■

.1
■■ ■ fii

- i
“I ’jlt "

A .!*'

...... .................... ........................ ....

GERA PROGA.
J#

»

Pirkti grosornes ir buožer- 
nes bizni. Daro in 400 ir 500

.' ji •. į

doleriu biznio ant savaites.' 
Atsiszaukitė sziuo adresit: (tOV

Mr. P. Valehtu'kewicz,
100 Perry St., 

Stoughton, Mass.
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* Nubudimo Valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimą. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
laidojima atliekam rūpestingai 
ir graliai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimą tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimts
mlhutu. M” Bell Telefonas 872

įl
*♦*

I*M
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Lietuviskkaa Grabori,,
it

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
jinke moterema. Priei
namos prekei.
816 W. Sprue, StrM 
Bell Telefonai 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Str„t 

Bell Telefonai 4414 
TAMAQUA. PA.
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nelabasis
f

JUOKINGA GRAŽI 
APYSAKĖLĖ.

— Ka-gi tamsta matei!— 
pradėjo ant galo jos klausti.
į — Velniu!—. persi žegnojus 
drebėdama isztare skerdžiuvie- 
nO. .

— Kur tas nelabais—vel
nias? — nekurie paklauso.

— Kada t
— Koki nelabasi ?
— Sztai ya kaip atsitiko—

pradėjo drebėdama pusbalsiai 
apsakinėti senute-asz einu per 
kluoną, jau keliu vartus in dar
žine ir žiuriau, kad ant tvarto 
stoge... piktasis... Velnes... 
nelabasis... Visiszkni toks 
pat, kaip yra iszmalevota baž
nyezioje ant abrozo. Numirė 
man net blusos... szaltas pra
kaitas isz iszgasczio man ant 
kaktos pasirodė... Dieve, su
simylėk ant manes!... Kaip 

“j’>”pamaeziau “ji,” nei man bėg
ti, nei stovėt. Bet Dievas greit 
uit manės susimylėjo ir atsiun
tė isz .dangaus Dvasia Szv. Asz 
pradėjau kalbėt poterius, nusi
kabinau nuo kaklo raŽancziu, 
kaip pradėsiu žegnot juo vel
nią, melst ies-yelmas strikt! 
nuo stogo, tartum, ir žemes 
icpriliete.Mat pikti\ dvasia. Vi 
įas juodas ragai riesti, ausys 
dączios, terp kojų ilga vuode- 
<a, o akys, 
tam smukszt!

nuo
ar

kaip žarijos. Po 
ir inlindo in 

tvartu, kur ant nakties suvaro
mas ožkas. Kaip tik jis in 
svaria, asz tuoj szaukdama bė
jau prie jusu. Eikite pasiėmė 
szventinto vandenio ir krapy- 
>a iszvaryti ji isž ten; juk jis 
<ali nukarpyti ožkoms 
strėnų ir galvos plaukus;
jus nežinote, kad toki plaukai 
velnui reikalingi!

— Vyrai, ka darysime?— 
vienas kito klausinėjo.

— Ar dar ka ?— atsiszau- 
<c muzikantas — pasiimt kuo- 
lus, lazdas, Tifftf»guš"TF?ff11sžti 
velnią, užsidarius tvarte.

— Kaip tu ji pamatysį?— 
bare Jonukas, — juk.velnias, 
jei jam reikia, pavirsta in ko
du skiedrele, vabalėli, arba in 
toki menka daikta ir tu jo 
nepažinsi.

— Asz žinau, kaip tai pa- 
laryti: peržegnok ir tuo pama- 
.ysi velnią — sake muzikan
tas.

ir tu

duoti

ko. .lis tUO'Užsivilko, apšlfkW,‘ 
pa wienie1 * ‘ Sf a lt httd?;* ’ 
i^zbego pas juos vyti velnią.

zvrtke’tv
pVhd^jo’' klAdsInetl/’ kbkhi"M(i 
jei s mtm ttėi ftltne1. *«»««• 

2? * k * . - J* * i * i

Atėjės prie tvarto, kuriame bu
vo velnias, jis liepe tuojau? 
atneszti žarijų, smilkalo, ir 
szventinto vandenio. Kaip be 
matai, viskas- tuojaus buvo 
pristatyta.

— Klaupkite dabar visi!— 
suszuko “vyskupas,” pats 
klaupdamas.

Jis atidengė Visu Szventu 
litanija ir pradėjo, kaip tik ga
lima iszrekti, skaityti, 
kantai, 
viso

velnias,
smilkalo

vyskupas,

niuzi- 
kaipo seniausiam isz 

susirinkimo vyrui, liepe 
rūkyti sitiilkala prie tvarto du- 
r’’L *

Visi meldėsi nuo szirdies; 
ypacz stropiai darbavosi 
zikantas: jis berūkydamas išg
verto ant sziaudu žarijas Ir 
kaip tik nepadaro gaisro. Pra
dėjus sziaudamas rūkti, 
mete szalin melsties, skubinosi 
kuogreieziausiai užgesinti ilg
ui kas jiems ir pasiseko, nes 
ežia pat buvo daug vandenio 
ir žmonių.

— Tai stebuklai—tarė Ma
žulis — kąd mes t ei p 
i szsi geibėjom e nuo
melskitės dar karszcziau. Vel
nio tuoj nebus tuojaus pergalė
simo pikta dvasia.

Atkalbėjus ražaneziu, atskai- 
czius keletą litanijų ir kitu 
maldų, sugiedojo gaidžiai. Dar 
kiek tai pasimeldus, 
tarė:

nuo
inn*

visi

lengvai 
gaisro;

Mažulis

kys ‘‘vyskupas.

Vienas

.. . .. . ’ ■ . , — Sugneszijom mes priesz 
Dieva-tare “vyskupas”— ap
lanke mus pikta dvasia, visas 
svietas baigia eiti in pragaru. 
Matyt jau artinasi sūdo diena, 
jau pradėjo svieto kankyt priu 
garo esybes. Oi mes kalti su- 
gricszijome priesz Dievai...

— Sakyk greieziau, kas aV 
siti ko ? nekantriai pertrauke 
ji kunigas.

— Asz viską gerai žinau— 
priėjusi tarė Skerdžiuviene — 
asz viską maeziau tėveliui vis
ką pasakysimi. '

Pakol ji pasakojo, kaip vėl 
nias pat eko tvart ą n, t uo tar- 

Puspilvin 
klausinėdamas

pu ėjo per kaima 
dvaro 
ožio.
puolė ožys ir ponas iszvare ji 
sujeszkoti. Pitmates daugybe 
žmonių nuėjo pas juos ir su- 
atyda klauso, ka Skordžiuvle- 
nc pasakojo. Paskui kunigas 

prie tvarto,

sargas
Mat jam beganant pra-

priėjės 
duris.

atidaro

O-gi va kur mano ožys! 
apsidžiaugęs sargas,

nes
sargas 

diena

dūksta to?

Kaip mat

velnias

suriko
jis jo jau treczia 

jeszkojo.
— Koks tau ožys? Matai 

kad velnias! — kažinkas jam 
atsiliepe isz būrio.

— Ar jus jau
Koks ežia jums velnias?

ne’ velnias, 
velnias! — priesztaravo Sker
džių vieno — boba.

— Isztikro ožys! — Suszuko 
ruseziai kunigas. — Koki jus 
tamsuoliai! Sakysi
jums ežia taip ir pasirodys. .

— Gal velnias in oži pavir
to— tarė Povilas Mažulis.

— Mat, kad in oži — kas- 
žinkas atsiliepė — peržegnok 
gal atsivers.

— Ne kitaip, kaip in ožį 
pavirto, — tvirtino Skerdžlu- 
viene — szork jam per nugara 
ražanezium!...

Jiems visiems bežiūrint
oži prisi- 

Galas.
uis tarnas iszsivede 
riszes už ragu...

JUOKAI

so-

—

h
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GALVAŽUDŽIO 
MOTINA

i

i f k

*
Senoji Baltruviene, balan- 

kuota skepeta apsisiautus, klu
po bažnyezioje kaip pastirus. 
ITacžiai a tvoromis akimis j i 
neva mato, kad aplinkui ja sto
vi žmones, 
daug pridegta žvaikiu, o dar 
f 
kryžiaus.;. Griežia vargonai 
žmones gigda... 
nova mato ir girdi, bet kad ka

toliau už žmonių

toliau — J|‘zus Kristus pnt

Ji tai^vlsu 

paklaustu ka? — tai nieko ne
mokėtu atsakyti.

Ji žino, kad atbėgo ežia pas 
Jezu Pri kryžiuota praszyti pa- 

jauezia, kad krutinę 
skausmas spaudžia, 

, geležinėmis replo-

gelbos; 
jai didis 
szirdi, regis 
mis kas traukia isz krutinės; 
moteriszko žino, kad rytoj bu a 
jos jauniausiojo) sunaus teis
mas!

Ir dar už ka tasai teisinasi 
Su galvažudžiais susidėjo. 
Taip Antanas susidėjo su gal
važudžiais. Jis, turtingu ūki
ninku sūnūs, ėjo svetimu tur
tu plėszti irižmoniu užmuszine- 

() at rodo jis iszmint in
gus ir geras vaikinas...
til...

nuovokoj*

ll’ maža jierrts buvo vogti, 
maža, užpuldinėti — tai dar isz; 
pjovė visa kurpio szęimyna!...

— Kaip jis galėjo tai pa
daryti, kaip galėjo, kaip galė
jo!—szapsi kas tai motinos szir 
dyjo. — Gal buvo 
ar pamiszes.

Bot tai indomu ir nesupran
tama, 
rojo matytis su manimi, tiki 
.i-1 
mano akyse negalėjo pažvelg
ti... — taip galvojo motina.

Vai gaila jai buvo ir geda 
geda! Jau kada tai sūnūs pa
bėgo isz namu ir ])ristojo 
plesžikus. Motina niekur 
galėjo iszeiti žmonesna, geda 
buvo eiti net ir in bažnyczia.

Bet. sziandie, nieko nežiure- 
, jog ryt

kode! jis paskui neno» 
’n i 

savo motinai... Turbui

ln 
ne

—■■
guma 
iszplusti
L *' ‘ -

Žmones rankės laužo aiuik- 
nuoda'mi: isž kur tiek emesl 
plesziku, vagiu, galvtižudžiu? 
O asz jums sakau, pats ju pri
siauginote!

Terp jusu isžaugau, terp ju
sli’ dirbu, gerai jus pėžinstu.

Vaiku bu,damns, atimdinejaii 
isz mano draugu ranku sun
kiai kankinamus szunis ir ka
tes, kuriems akis bade ir kojas 
degino —- smagu, mat žiūrėti 
in gyvulio knnczin.

Lyg sziol ant veido turiu du 
a'kmenais pramusztu
Jau mokiniu būdamas, gyniau 
nekaltai skandinanti szuni, o 
už tai gilVaų akmėnais in gai
va/

Kita syki vėl maeziau kaip 
vaikai kietais grumtais mete 
sena skarulninka žydą.

------------------ :    —; - - . j ■ ■ > ’ ’ * ~ ”■ ' - ”'1 -

sugadina. Bet jei moka 
iti senft Olgeti, jėr drau

go noriai juoketes!
ėigėti, jtis dthtr-

randu.

r

Man Žydit ut gymis, jis pasa
ko baisu dalyką žudžiai, verti 
kartuvių.

—• Jėzau!— sustenėjo Bal
truviene, jau atsijieikojus.

— At manote, — tose to
liau kunigas, — kad motinos 
už tai vaikus nubaudei Kur 
tau! Gal trik tada neva sudrau
dė, kai bijojosi teisino, arba 
jei geda buvo priesz kitus.

O juk vaikams reikia gerai 
iszaiszkinti, kad jie blogai da
ro ir kad daugiau taip nepa
sielgtu, niekam bloga, nedary- 
1 u.

Bot vėl, kiek kartu pa ežios 
motinos liepia vaikams skan
dinti katcziu'kus, arba muszti 
svetima gyvuli!... O to jos 
nežino, kad tokiu bildu vaikus
daro nuožmiais h1 besžirdžiaiš.

Ir vėl sugraudė vargonai ir 
vėl šliuže giesmes, o Baltruvie
ne klūpojo ir, muszdamos krū
tinėn, jau nebeklausė, už ka 
ja Dievas baudžia ir nesistebe-
jo, kad Antanas likos pleszi-

1 •llha'1 Ji , K J L • ' ’ J

kas — galvažudys,
mine visa jo gyvenimą.

nes atsi- rn -

■/Fl .
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otiejiis davadn'as žrnogelisJ 
o ir ne 
kam prisigauti, priekiam buvo

kvailas, ba riosidave bilė

paczOdiis, per kp susirinko ke
lis szimtus ruldiu o buvo sida
brinei ir Puksipei — sifrutkesni
lis szimlus rubliu o buvo sida-

ir stambesni. Bijodamas Rriu- 
ezioja pinigus Įnikti, idant kėš 
ne pavogtu ar kad ne suderiu;

<1
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BALTRUVIENE

ęzioja pinigus Įnikti, idant kė^
I

• ■’ f '

apsirinkęs tamsiu nakti, supy-

, 1 ,
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Skulkine yra vienas miestelis, 
Jame yra Lietuviszkos paneles 

Jau tai ne paneles, 
Tiktai kumeles.

Kas Nėdolia bambiliais tran
kosi, 

In visokias rodliauzes lankosi
Laike misziu lovoje kirmija, 
Apie pabnddas ne neimislyje, 

i O jus valkatos naktines.
M i si i na te, kad karta pamylės 

vaikinas?
Jau butu didelis kvailys, 

daigu prie tokios sėlis, 
Susivalkiosite kaip nagines, 

Da už metelio niekas in tokias 
nežiuręs, 

Nesakysiu kokioj lai vietoje, 
Bet nuo Malmnojaus netoli

moje.

* * ♦
Vienas Komunistas susikal

bėjo, t
Apsivesti su mergina norėjo,

Tiktai perszkada turėjo, 
Ba in spaviedni eiti nenorėjo.

In szliulba atyažitiyo>

Tiktai perszkada turėjo

lias in molini puodeli savo sun
kiai surinkta skarba nunesžo 
in kampeli sodelio iszkase tin-
karna duobelia, instate puoJa 
su pinigais ir užkasė, su taja 
vilcžin, jog niekas ne galėjo 
matyti! ir žinofio apie paslėp
ta skarba. Ne mislydamas žmo
gelis, jog kaimynas viską matė, 
o buvo tai nekam tikins žmo
gus. Tuojaus ąteiniantė naktį, a a • •" u h<«'i4 .falėjas pinigus iszkase žeme už
lygino taip kaip buvo. Pinigus 
parneszias namon, paslėpė ge- 

• n ar a a a . « t a tra i. Motiejus timjaus pinigu 
pasigedo, no ka galėjo daryti fr 
kaip garsinti apie dingusius 
pinigus, 
nutverus, 
užpuldinet, norint tikrai’pri
jautė, jog tai kaimyno darbas.

4

— Eikime! •eikime! — dra- 
<iai kone visas pulkas szauke.

Neilgai trukus beveik visi 
lusitare nuėjo in daržine, aps
tojo tvartu su pagaliais, kuo- 
ais, o muzikantas uždare du
ris ir užkiszo skylute. Po tam 
szsiemes kreidos szmoteli, pa- 
rąsze ant ad veri jos keletą kry
žiuku, kad velnias kartais nc- 
iazmusztu.

Kiekvienas kalbėjo poterius, 
žegnojo duris: vis, kad velnias 
įeiszspriiktu. Nemažai laiko 
pastovėjo, pasimeldė prie du
riu ir pamate, kad niekas nc- 
iszeina, vienas patarė 
žinia “vyskupui.”
i Visas Alksnynu sodžius (ta- 

. me sodžiuj taip .atsitiko) va
dino “vyskupu” viena dievo
baiminga gaspadoriu Povilą 
Mažuli. Būdavo, jei kartais 
kunigas atvažiuos pas ligoni, 
ar taip su kitais reikalais, tai 
jis, kaip sakydavo jo kaimynai 
kaip szuva ir sukinasi apie ku
nigą. Jei atsitikdavo kas 
geras”
ir klebonas žino ir lojoja neda
lioj Alksnynieczius per pamok
slą už paleistuvyste, 
tuoklyste, o labiausia tekdavo 
už vakaruszkas. Žodžiu sakant 
niekur be “vyskupo”

■ eidavo, jis visur buvo kvie
čiamas; ir ražaneziaus giedo
ti, ir ant kriksztynu, ant ves
tuvių ir laidotuvių, ir ant ki
tu visokiu pramogėlių.

Taip ir ežia neapsiejo be jo. 
| Du vaikinus nusiuntė pas ji. 
Jie nubėgo pakele ji isz lovos 
ir jam papasakojo, kas atsiti-

vyskupu

une-
kaime, tai jau žiūrėk

— Atidarykite duris, tur
būt jau velnio nėra. Gaidys su
giedojo — jau dvylikta, o po 
dvyliktai pikta dvasia neturi 
ant žmogaus jokios galybes ir 
slepiasi in pragaro.

Visi nutilo kaip žeme ir lau
ke, kas bus; kiekvienas isz- 
tempes akis žiurėjo,* ka pąsa- 

” ‘‘ Vyskupas”
paemes vienon rankon lempn- 
ko, kiton ražaneziu ir krapy- 
la, priėjo prie duriu ir pradėjo 
pamažėl i daryti.

Visu szirdys nustojo plaku
sios ir nustojo dūsuoti.

— Dar yra!! — suriko ne
savu balsu Povylas Mažulis, su 
juo kartu ir Skerdžiuviene ku
ri vis su juo stovėjo.

prie kito pradėjo
glausties isz baimes ir vienas 
in antra iszbales žiurėjo, tar- 

klauzdamas, kas bus? O 
antras jam tartum atsakyda
vo; baisu, bus bloga!

Ilgai dar jie meldėsi ir gal
vojo, kaip iszvyti isz tvarto 
pikta dvasia liet nieko negalė
jo padaryti. Pagaliaus dasi- 
protejo kas reikia daryti vie
nas “vyskupais.” Jis su galva 
palingavo pamislijo ir tarė:

— Žinote ka? Mes vieni 
ežia nieko nepadarysime: kin
kykite arklius ir važiuokite 
kunigo parvežti; jis geriau ži
no, kas padaryti: tik vežkite 
karnendoriii: jis toks pamoks
lininkas ir prie Dievo: kaip 
jis sako pamokslus, visos bo
bos verkia. Jis tai viską pada
rys. Tik gink Dieve, nieko ne
sakykite apie tai klebonui: Jis 
kitoks žmogus. Jeigu kas jam 
nepatiks, tuoj iszlojos tave ir 
kaip kad dar ir su lazda ap- 
dailys. Labiausia jis neken- 
czia, jei jam kas kalba apie 
vaidinimois. Visi sutiko.

Sutaiso nakezia vežimą, pa
kinkė patamsoj arklius ir isz- 
važiavo. i

Parvežti kunigą nuleidq 
sziaucziu, nes jis turėjo labai 
gera liežuvi.

Likusieji taippat meldėsi 
ir ilgai meldėsi, bet kaip vel
nias isz tvarto noeina taip nei
na.

Keletą kartu jie pasimeldė

t u m f

vyskupas.

no, kas padaryti:

ežia

pa-

už gir-

ncapsL

atidarydavo duris ir vis unity-
davo ji ten bestovint su ragafe 
ir ilga vuodega.

Gerai praauszns atvažiavo 
kamendorius. Buvo tai didelio 
ūgio, auksztas žmogus, juod
bruvys, iszblyszkėH, nekalbus, 
vakaruszku ir kitu susirinki
mu didelis prieszas, bet žmo-

Ana diena kunigas su
la kata n ttikes Antanuku B.

prie bažnyczios užklausė jojo: 
Antanuk< l

rius?” Ant ko vaikas atsako 
kad moka ir kunigas paliepė 
jam persižegnot. Vaikas pra
dėjo žegnotis “Vardan su... 
sunaus ir dva... dvasios...— 

užklausė k il
su- 

Ugi

y ar tu moki pote-

“O kur tėvas 
nigas staigai. Vaikas labai 
s i ma i sze at sa k yda m a s: 
nuėjo melžt karve ant Meiple 
ulyczios.“
nusijuokė, davė Antanukui 
penktuką ir Ii epe geriau isz- 
mokti poteriu. — Panasziu An
tanuku turime daug Mahano 
jui, apie kurios tėvai visai ne
sirūpino.

ŽYDAS TIKINTIS.
Kitados labai tan'kei inpuo- 

linejo Totorei in musu Tėvyne 
Lietuva no szalčs Rusuy kurie 
apgriebinodavo miestus ir kai
mus, .degino ir su lobeis trauk
davo in savo szale: Atsitiko 
karta jog viena kaimu labai 
pragaiszino, senus iszžude, jau 

. t a •
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Kunigas szirdingai

nūs paėmė in nevalė, taip, jog 
gyvos duszios no liko. Kada ne
kokio tai laiko, isz kjtu kaimu 
atsilankė kaimynai ir rado tik

dama, atėjo nes žino 
jos vaiko teismas.

— Pa k a rSf paka rsJ j-r- s t e n a 
Baltruviene lie .vilties.

Ar tai maža jau pakbro!
Motina liet ir melstis jau ne

begali, o verkti aszaru trūksta. r>
mintimi klausia: Už ka, Viesz- 
patie, nubaudei mane taip bai
siai, už ka?! ui ■

Nustojo giesmes, nutilo var- 
gnoai, bet Baltruviene nieko 
apie tai nežinojo; ji nemena 
net kad pakilo draugė >su ki
tais pamokslo klausyti. Ji isz- 
vien žiuri in altorių ir pati sau 
nuolat kalba:

— Už ka, už ka ? *
Kunigas-gi sako pamokslu, 

bet Baltruviene nieko negirdi, 
tik pagalios jos szirdi pažadi- • v# a *

v- ,, ... •
muszesi moteriszko krūtinėn 
ir meldėsi kartodama:

— Dieve, buk malonus man 
nusidėjėlei.

___ i—i--------—

APIE ŽIEDĄ
t

Nekarta žmonvs klauso isz
^*inri tad in didiji altorių ir ]<U1. paėjo papratimas neszioji-

na szie žodžiai:
— Jus visko jiems krauna

te, visa-ko juos norit iszmo- 
kyti,.tlk vieno ju nemokinat— 
meiles!

Baudžiatc vaikus, jei jie ne
gali ar nemoka jauni gerai 
dirbti, ar jeigu ka per neatsar-

•i

Pašiprieszins Hooverui
'7 « " £

B

0 it fr ■

viena Žydeli, kuris terp degė
siu pasitaisius budele gyveno 
ir tik stebuklu iszsigelbejo. 
Paklauso jo, 
iszllkaif

— Ba asz turejei dideli ti
kėjimą,— atsake Žydelis, 
ir tam tikėjimas manė isžga- 
ne. r .

— Kaip tai? Tu turėjai ti

kokiu spasabu 4

h

r
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gus mylimas ir godojamas ku
nigėlis. Ant kiemo užvažiavęs 
iszlipo isz vežimo ir padavęs 
kiekvienam pabueziuot ranka, *nu

kejima būdamas Žydu, o tieje 
kiti ne? Kaip gal but?

— Nu — taip buvo: Kaip 
prtidejo sau sznokėt, jog Toto
rei ateis, tai asz tuojaus inti- 
kejau ir leidausi in giries, o 
tie kiti ne tikėjo ir likos kai
me pakol Totorei no užėjo —.

— ir tikėjimas iszgelbejo.

Bot sžliubo szirdoles negavo, 
Midikavo ir cziulbejo, 

Ir in spaviediii eiti turėjo.
Paskui szliu'ba gavo, 

Ir sveiki sau nuvažiavo. 
Tai rots reformatoriai, 

Tikri avigalviai, 
Puodu kvailiams laižyti 

O ne sena papratimu mainyti 
O taukiniai, 

Galvijai!
4

>

* *

Nagi jus Szainoku mergteos
I susivaidykite,
| Bambiliais nesitrankykite,

mo žiedo, nuo kada tasai pa
pratimas invyko ir kas pradė
jo laja mada. Czionais trumpai 
apie tai jutns apraszome. —

Da labai senei, priesz užgi-l 
minia Cliristaus, nevalninkai, 
kuriem ju viesžpacziai dovano-1 
davo valnysta, 
nuo ju geležini 'žiedą ant at
minties nevalios, o kuris buvo 
padarytas isz geležiniu paneziu

aplankydavo

Jau visi žmonys juokėsi 
Ir labai piktinasi.

Asz apie jusu visus triksus 
žinau,

Ba nuo žmonių girdėjau, 
Bet da apie jus nutylėsiu

Ir koeziolo nepadėsiu, 
, | Kada pribusiu koeziosiu kiek 

įgalėsiu,
Nieko nesigailėsiu, 

Vąrda ir pravarde pasakysiu.

* *

Kol dar vyras yra gyvas,

* 1

kurios nevalioje nesziojjo ant Tai konia visi sako kad no
sao ranku ir kojų. Paprastinai 
žiedas nesziojesi ant ketvirto I 
pirszto nuo nykszczio kaires 
rankos, o tai dęl to, jog žmones Į 
tvirtino sau, ]

geras, 
No vienas pasibaigęs kaip 

vaszas, 
O vis del moteres niekszas.

1
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Pulkininkas Horace Mann
su kitais : 
politikieriais stengsis užbėgti 
iszrinkimui Iloovorio isz nati

nes yra pasiprieszi'a prio- 
szais tebyre valdžo prezidęn-
jo

o volei už fankos no 
ne gali ant žmogaus

- - - r r v
i

Buvo nusiminiau per kelias 
dienas ir nuolatos mislino, kaip 
savo pinigus atgauti. Na, ir su 
dideliu džiaugsmu apmislino 
spasaba. In nedėlios laika ein$ 
linksmas pas kaimyną ir tarė;

— Ar žinai ka kumuti, ži* 
na u kad tu esi geras žmogeliu

• asz tavoė 
Žinau, jog tu nusi

manai gerai apie karves, ta? 
praszytau tavos, gal pasižigno-

ir ne atsisakysi ko 
praszysiu.

si su manim in miestą ant jo* 
marko. Norėta u nusipirkti gera
karve kad ir brangiai pareiti! 
užmokėti.

Kaimynas isz pradžios pabiT* 
lo nuo baimes — ir net sudrebo* 
jo, o ka Motiejus galėjo Supraij- 
ti ant visko ir ant kalbos, O Mo* 
tiejus toliaus kalbėjo:.

— Ta i p, ta i p ži n au jog mdrt
neatsakysi, o kaip nupirkšimc( 
kėrve, iszgersiva gerai maga* 
rycziu, ba dėkui Dievui pinigu 
turiu kaip pelu.

Nusidavė abudu in miešti/ 
pradėjo iszapeiles karves aįp* 
žvelgineti, bet Motiejuj vis hd 
patiko. Tai per didele, tai plati* 
kas ne tok i s, kokis turi būti, ta?

turiu kaip pelu.

ragai negražus: — žodžiu kar* 
ves no pirko. Žinomas daigias 
jog bunant ant jomarko, reikd 
užeiti ir in karczOma ant alų- 
ežio. Taip ir Motiejus su ki mil 
užėjo in karezema sėdosi ab id# 
prie stalelio ir paliepė d id£J 
uZbona alaus. Ir taip sau b?ge* 
riant kalbėjo Motiejus.

— Tiekto, negalejomė utt* 
pirkti karves, tai da geriatfj

•>
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kad tarno pirsztc] Vietoje kad pasaldyt gyvenimą

Ba neyra tos dienos, 
Kad no vestu su vyru vainos. 
Ne vienas mislina, kad žmona 

gera’ 
Kad lipni prio žmonių gana, 

nikis su savo šužiedotinia arba I Bet tegul iszgirsta, kaip vyra 
įpylema ant ženklo drūtos ir

randasi gysla, kuri veda tiesiog Tai da gyvenimą sutrumpina.
net in szirdi. Vėliaus pradėjo 
daryt žiedus isz brangiu mota- 
liu, kaip: aukso, sidabro ir ki
tokiu, kaip ir szioje gadynėje. 
Pradėjo mainytis žiedais jau

isztikimystės vienas kitam. Žy
diszkam talmude paraszyta,

». i C < ' ..iL .2 ' - - . I

.jog, 
vienas
4 C

M i

C S| ' i ’Adopias turėjo du žiedus, 
j “ užmirszimo”, o kitas

mano pinigai pasiliks prie mtV* 
nes. ?

Turiu dėkui Dievui pusėtinoj 
gra-szio! — turiu užkasės žeme* 
ja puse pienpuodžio, turiu sztai 
pilna diržą privaryta auksiniu 
ir sidabriniu, o da ir namiejfy 
tai ir tuosius supilsiu in puodai 
ir tegul sau būna' ne klaidinti-

Kūmas tai girdėdamas, FU* 
dos ant szimto arkliu užsėdo! 
Ir mislino, jog teks ir tieje pi« 
nigai del jojo. . / ‘

Šugryžo abudu isz jomarfu 
linksmi buvo isz vakaro, o kaA

r

vieszina, •
Tada pagyrio bus gana.

Ne kožnas vyras gali ilgai 
,, kensti, •

Turi tokia gyvate pamesti, 
Ba su velniu negali būti, 

Turi in platu svietą traukti, 
Kitos savo vyrus in kalėjimą 

sodina,
Kitus prie savos prisiima, 

Tokios ant to neįžiūri, 
Norints vaikai papiktinimą

I ' ‘ turi. *

li igai del jojo.

da buvo pusiaunaktis kūmas 
skubiai nunosze puodą su pini
gais in taja Ibaise vieta isz ku
rios buvo iszemes, ir pasislepea 
už tvoros lauke ateinant Motie
jaus su pinigais. Ne ilgai reikė
jo laukti, ba sztai Motiejus pa
mažėl! ateimpino, tuojaus at
kasė ir ant sėvo didelio džiaugs 
mo rado puodą su pinigais, ku
ri kūmas ka tik buvo atnošzea 
ir užkasės, O kada Motiejui 
pamate, jog visi pinigai pra- 

*■ • • T • e * a •
* 1 * '

—- Na taip, tai gerai pada-
• - * >• a W 1 I t A < K

Dokui tau. O asz tuosius pini
gus pakepsiu in saugesne vieta 
kad in niekono rankas nesigau- 
tul

— • Tai pasakęs .nosie puo- 
da in grinezia, 'garsiai iszjtiolt- 
damas savo kurna.
4

o kitasužmirš^ i mb 
atmii^tiės,,.
Kato turėj o žiedą apt kurio

• iszrežti szie

( 4 *

buvo iszrežti szie 'žodžiai: 
“vieno pfiętelio p jokio neprie- 
toliaus”. Ciesorius Rymo badai 
net uždėjo didėle bausme ant

. Ciesorius Rymo badai
neli u'ždejo didėlė bausme ant 
tu, kurie neguodotu žiedo. Taip
kaip senovybeje žiedas ženkli
no g t . .
lie ir isztikimysta taip pat ir

H • f . I. . L* hC Y •

i žie
das ta pati 'ženklina ir yra žen
klu šusiriszi'nio vyro su motoro, 
ulei fo-gi, kas duoda savo žiedą, 
kaip Vjrras motoėėį ar motoro

1 1 «i ’V 1 . n . L .

’•era velinima, tvirtybe, moi-Į J**1#11 nioteres niekai, tai kalti 
vyrai,

Ba kada isz pradžių luptu nu-”
i

h { vyrai,
szia’ndien sziojo gadynėje 

klu šusiriszi'nio vyro su motoro, I 
iiii' __ L1 yf i_

J 
kaip Vyras motojo} ar motoro 
vyrui su••tijom ‘atiduoda ir pats

_ . J
■" , lt’.. ' 14* 1 ll

ropnblikoniszkais kiio.
*

!

1

gara gerai,
Butu motore kitokia, . • 

Ne tokia dantuota.
dėjo garsiai kalbėti:

T 4 riai, jog pinigus atgal atnėstei.

to kuri daugeliams republiko- 
nams nepatinka,

r .

*

A-BE-CELA arbh pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del Liotuviszku vaiku'. 15c 

W. D. įtOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA. ■I
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Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojpje.
i. —A J -- - J »

10 W. Centra St., Mehanoy City
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Pirmutinis Lietuviszkas

Ant Antro tfloro ĘUne Batoro
10 W. Centro St., Mnhanoy City 
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1N SKAITYTOJUS--—
Krelpkites pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 

* randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame.

.................................... , . ........................ t .................... ■■ ■ ■■ . . ...................................... I. .. -

n " ’. ■ ■r .»• <

ŽINIOS VIETINES
Ali ' - lt ,

* * 11 M

M™..
rf

, ..'P, r**- a F 
M, *

-— Kita Panedeli pripuola 
<lar.bininku szvente “Labor 
Day”.

Ir

— Pubhcznos

szvente

mokslą i nes 
prasidės Sept. 3,‘Serodoje.

— Tik dabar iszsidave, kati 
pilna K. Slovickiute, duktė Po- 
vylo Slovickio, 607 K. Centre 
ulyezios likos suriszta mazgu 
moterystes su Dor Subbv isz # * * 

is, Minn. 
Augusto 

Franeiszkaiis bažnyczioj Tęov 
X. Y.

* • 
Minnoapoli 
atsibuvo

Szliubas.
Szv.— *4

sanvaite 
pirmutini

anglines 
karta 

bankinei* 
158 tu'kstanczin

Q i9 —* ic^ZIH 
kompanijos 
iszmokcjo pėdo su 
czękeis apie
doleriu. Tokis būdas mokėjimo 
pedes palengvins kompani
joms ir anglekasiams.

—- Praeita Nedelia Lakesi
de parke buvo suvažiavimas 
Mockaiczin szeimynos isz visu 
daliu Suv. Valstijų ant kurio 
<lalylwivo in 150 ypatų. Reike 
žinoti kad Mockaiczin szeimy
na gal yra v!ena isz didžian- 
»siu szioje aplinkinėje. Gentys 
Mockaiczin -szeimynos pralei
do dienele ant szviežio oro su 
lam tinkamu bankieteliu isz- 
važinejo kožnas pas savo.

tu,4 .528 \V. Market ulyczia 
kos pavojingai 
automobiliu 
ulyezios.

Isz priežasties varduvių 
popios S. NoCkeviczienes atsi
buvo szoimiuiszkas pokylis ju
ju yilioje Lakewood ant kurio 
teipgi buvo užpraszyti svetelei 
isz.Allentown, Pottsvilles, Ma- 
hanojaus, Wilkes-Barre ir ki
tur. Vėl i mime poniai Norkovi- 
czienei geros sveikatos ir ilgo 
pagyvenimo.

Juozukas Vardzik, 8 me- 
, b- 

sužeistas per 
kada siautė ant

SHENANDOAH, PA.
Praeita Subata likos su-f

riszti mazgu moterystes Szv.
Jurgio hažnyczioje Margarieta
Alęlauskiute su Juozu \Vooa- 
ville. Veselka 'atsibuvo pas 
nuotakos tėvus.

— Leonardas
mi'Ju, 72 Swatara

Veselka 'atsibuvo

18

at I- 
irro- 

ir

Dabulis,
Road, likos 

pavojingai! sužeistas per Le
high Valles truki kada (‘jo 
iramo isz darbo. Likos nuvež
tas in Ixicust Mountain ligon
iniai ant gydimo.

—- Antans Staniszkis 
daris nauja mesinyezia ir
sersztori ant kampo Oak- 
Mtlin ulycziu.

— Prof 1
gonininkas Szv. Jurgio 
pijoH kuris sirgo pavojingai, 
pasveiko ir kone visiszkai sn- 
grVžo prie sveikatos, 
taipgi vargoninku 
lianojui.

r— Aleksa Mizera, 
likos pavojingai

J. Žemaitis, 
Szv. 
sirir«>

v-ar-
para-

r*

< 
seime

lalvbavo
Ma-

ketina

Market idi., 
sužeistas Ellengowne kasyklo- 
siu. Likos nuvežtas i n Locust 
Mountain ligonbuti.

r— Aleksa Rulbiszkis, 15 E. 
(’ehrry uli., guli Ashlando li- 
gmiluiteje su paszauta, koja, 
kuria jam sužeidė szuviu isz re
volverio Juozas Romanskis.Po
licija pradėjo sznipinet priežas- 
te szaudvmo ir teismas 
atsibūti pas skvajera.

r— Ellengowno kasyklosia, 
UUrnhike užgriuvo du angle- 
kasius Steponą Tereszkevicziu, 
116 E. Oak uli., ir Joną Bazela, 
313 W. Washington Ave. Ant 
giliukio (imlierei taip sugriuvo 
ant juju kad apsaugojo nuo 
griuvaneziu anglių ir akmens. 
Po trumpam laikui abudu likos 
iszgelbctius bet aplaiko gana 
smarkius sužeidimus ir nuvežti 
in Locust Mountain ligonbuti.

i— Utarninko vakara Szv? 
; Jurgio bažnyczioja likos su< 

risztf mažgu moterystes, pamr 
iręna Molisziute su Petru Bu
ri nok iii isz Turkey Run. Vesel
ka atsiibuvo pas nuotakos moti
na. *

NE MIRSZTA.
Vnikai, kodėl jus taip pasi

baigė f ar gal sergate!
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. , Todėl pirkite savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD

Sžita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.
♦ H ■ , ' - ’
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Iszbandykite—nes labai gardi. Iszkepta per

Vargoninku Seimas ir 
Bankietas Mahanoy 

City, Pa.
l) AKGOXIXKT soi-

Gof/jB^jYį
*♦* *♦**♦**♦♦*♦**♦**43^0

i

X.

pasibaigė 
naudingais 

del

mas 
s u 
nutarimais, 
labo tosios mu
zika liszkos 
•ganizacijos.

or- 
Po 

sunkiam darbui 
\argonininkai, t urejo 

atlankyti musu aplinkin-

VIC-

punktua-
sve-

Ponai 
proga 
eses, kaipo ir savo pažystamus, 

rtarninko vakara seimas 
pasibaigesu bankrotu kuris bu
vo laikomas parapinėje svetai
nėje kuri buvo puikiai parody
ta ant to tikslo per narius 
tinio koro.

Asztunta valanda
liszkai prasidėjo marszas 
toliu, apeidami kelis kartus po 
svetaine, poros sodo prie stalu 
ant kuriu radosi gardus ir ska
nus valgiai ir gerymai. Svete
liai ėmėsi prie darbo be pakvie- 

Pasi baigus vakarienių i 
(vedėjas vaka

rėlio) ponas Sziaucziunas pui
kiai iszreiszke padėka Mahano- 
jiecziams už puiku priėmimą ir 
tikslą vargoninku seimo, 
tam perstatė pirmutini kalbė
toja F. W. Boczkauska, redak
torių “Saules“ kuris trumpai 
pasveikino 
Mahanojieeziu ir 
kanuogeriausios klioties ger-

Kitr 
buvo

timo.
tosmasterisi i J ?

po

Saules”
delegatus 

linkėdamas
vardan

hemiems vargoninikams, 
kalbėtojai 
sekanti:
v i czi u s,
J uozas
Mockus

vakarėlio
Vargo, prof. Simana-
prof. K. Žalnieraitis,

Maeejiuias,
A. Leskauskas, J. An-

Kunigas
t

cereviczius, Prof. A. Grigorai
tis, A\ Lapinskas, pana Valeri
ja Mockaicziute, kunigas Zai- 
kauckas, J. Szaliunas, kunigas 
Karalius, 
Kudirka, 
Brundza

prof. J. Žemaitis,prof 
prof. Stulgaitis, prof.

, skvajera Miliauckas 
V. Jusaitis, P. Dunczikas, pone 
Karaszauckiene, kunigas Kli
mas. St. Gegužis, M. Rėklaitis, 
Jonas (’isarik, ir A. Serbentą.

Po 
szoko smagius valcukus ir pel
keles iszsiski rst e užganadyti 
namo.

Didele dėka 
rietiniam vargonini-nkui 
Grigoraicziui už surengimą 
taip puikaus vakarėlio ir koro 
panelėms už gražu patarnayi- 
ma prie stalo, temindamos kad 
sveteliams nieko nestokuotu. 
Žodžiu buvo tai vienas isž pa- 
sekmingiausiu bankietęliu ant 
garbes gerbiamųjų Lietuviszku 
vargonininku.

Aiit ateinanezio meto valdy
ba sanjungos iszrinko sekan- 
czius virszininkus Jonas Brun- 
dza isz Brooklyn, N. Y. pirmi
ninku, A. Grigoraitis, Mahanoy 
(’ity, Pa., vice pirmininkas, 
Juozas Kudirka, Pittston, Pa.,

vakarienei sveteliai

iszsiski rst e

priguli

HZ

vice

7

pa-

musu 
prof.

rasztįninku; J. Stulgaitis, Wil- 
kes-Barre, Pa., iszdininkap; St. 
Aimana vi eži us, Forest City, 
Pu., knygius. Seimoxlalybavo 
apie 40 delegatu. Nutarta lai
kyti seimu ateinanti 
mieste Scranton, Pa.

Simana vieži us Forest City,

mota

i J ( 
t 
M 
■Įi , DEL KO.

Vienas vyras palaidojęs pa-
cze pradėjo sau antros joszkotcz0 pradėjo sau antros joszKot; 
vaikas klausia tėvo, del ko pu- 
eziuotis nori ar gal ii no myli r

— O ne, vaikeli! jus man 
labai geri ir isz džiaugsmo no
riu turėt da daugiap tokiu gc- 

• t A • J • •
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ANTHRACITE BAKING .CO.

r , ❖ ’ ❖

SHENANDOAH, PA.
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Isz Lietuvos.
LENKAI SUĖMĖ MUSU 

POLICININKĄ. '
Isz Zarasu apskr. pranesza- 

ma, kad Liepos 29 d., 10 vai. 
Lenkai suėmė musu Užusienio 
sargybos rajono policininku 
L’rana Stankevicziu. Stankevi- 
czius buvo paskirtas prie Į)e- 
reinarrtojo punkto Lauksztai- 
nio kaimui, isz kurio gyvento
jai ei.davo in sziapus adminis
tracijos linijos lauku darbams. 
SI a n k e v i czi u s su i m t as 
pusėj ir dar iki szio laiko ne
gražintas, 
rastai, 
nurodė.

Isz Alytaus apskr,, 
szama, kad iepos 29 d. 
Ucickos sargybos 10 kareiviu 
vittoj administracijos 
pradėjo statyti stulpus. Stul
pai paprasti nedažyti ir stato
mi per szimta metru 
nuo vienas kito.

rajono

musu

Lenkai, kaip pap- 
suomimo priežasties ne-

>

pranc- 
Lenku

gairių

■alsi ūmo

VOS NESUVAŽINEJO 
TRAUKINYS.

Atostogaujantieji Palangoje 
prel. Maironis-Macziulis, kun. 
Vaitkus, prof. St. Szalkauskis 
su žmona, d r. K. Jokantas su 
žmona, d r. Pr. Ha ui i na i t is su 
žmona ir šuneliu, dir. Dulskis 
su žmona, dviem dukterims ir 
šuneliu, Galdikiene ir dr. Lei- 
monas Liepos 26 d., važiuoda
mi autobusu ir pervažiuodami 
geležinkelio linija ties Kretin
ga pakliuvo po 
traukiniu. Beikcjo tik keliu se
kundų, kad but visa sutriiisz- 
kinta. Laimei autobusąs dar 
spėjo prasprukti isz po garve- 

ir tuo Lszvengta
Af a t, 

ties Kretinga 'keliui užtvaros, 
kuri galima 
traukiniui einant, nėra.

beeinanczlu

žio panoses 
vnžiuojaneziu nelaimes.

butu uždaryti

DAUG NEGYVU ŽUVU 
EŽERUOSE.

Kėdainiai — Pažeriuos, Sze- 
tos vai., Kėdainių apskr., eže
re daug iszguiszo žuvu, kurios 

kilo i n vandens pa*negyvos
virs*zu. Piliceziai negyvai žn- 

graibyti ir valgy
ti. Policija negyvas žuvis žve-
vis pradėjo

joti ir valgyti uždraudė. Zuvn 
gaiAzimo priežastis dar neisz- 
aiszkinta.

17-TA
LIETUVIU DIENA

■

t

4 F

I

Jau keliolika motu 
eiles Wyoming 

Valley Lietuviai ren- 
‘ ‘ Lietuviu 

Diena.” Ihvyks, Panedeli .1. 
diena Rugsėjo (Sept.) 1930 per 
Labor Diena, San Souci, Parko, 
Wilkes-Barre, Ibi. Pelnas sky- 
riamarf -del Naszlaitynui, Elm
hurst, Pa.

giu metine szvente 
Iii vyks,

Rengėjai kvicczia 
visus Lietuvius dalyvauti!
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Vasarines vnkacijos bcvvelk Jau 
baigėsi. Naudokitės <la isz. rtekan- 
cziu smagiu ekskurciju ant Rea-

*

dingo geležinkelio:

KUR PRALEISTI 
LABOR DAY

PANEDELI 1 Septemberio“ r- -M

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL
Matysite daug akytfu daigtu New
Yorkc, antras didžiausias miestas

<(.

Regulariszkns treinas apleis I’a-
pasaulyje

delio ryta
Shenandoah .
Mahanoy City
Tamaqua . . .

** T1

I

i . . .
Afll . - V.

4:30
5:10
5:39

Grįžtant ndgal treinas apleis New 
Yorka nuo Liberty St. 7:00 vakare

v

PHILADELPHIA
$4 IN TEN IR ADGAL

ATLANTIC CITY
$4 IN TEN IR ADGAL

Regulariszkas treinas Panedclio 
ryta issz 
Shenandoah ... 
Mahanoy City . . 
Tamaqua ........

. .. 4:30
. . . 5:10

5:39

1 KAIP DUDORIS.
Į ' .

Dudorius >

t

kuria .žiemoj hp-
lyi, ipokiųo patfąneo
Vidno *isz vrtikir FailiWaihas
žvirbli rankoje:

— Vaiko, kas tai do pauk-
f*1'

I

BZtis t
Vaikas:— U-gi vargamistrn.
Dudorius:— Ka, kas tau tai 

pasakė! •
j V:— U-gi man sako tovelis,

r

jog žvirblis yra tai vargiiniist-
— Sergame lankei, tai tei- rt vaiku,' > tai 'turiu apsipa- /n, ba daug ėda, ir no grnžei

sybe, bet retai mirsztame. eziuot.
h

• gieda. -4

*

liT

■ HTtaOKTO.K.n.a.
In ten ir adgal $11.50

IN NIAGARA FALLS
In ten ir adgal $8.50 

Szita ekskurcija suteikia smagia 
kelione treinu ir laivu.
Treinas iszeis Suimtos vakaru 30 
Augusto isz nckancziu vietų:

i TShenandoah .
Mahanoy City

Grižtant~7-Treinas apleis Toronto
TamnqUa

t ♦ 5:00 
. 5:49 

. 6:20

1:15 val.% popieti 1 Septembcrio. 
Isz Niagara Falls 6:30 vai. popiet 
1 Septembcrio. r1 ’

i

Pamūres sziame laike yra sma
giausiu meto laikos,

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR,
WILDWOOD, CAPE MAY

6 ir 20 SEPTEMBERIO
Is/. Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

Tikietai geri ant visu treinu

Kita smagia ekskurcija yra suren- 
r ... :

IN NEW YORKA $4.00 
: 7 IR 21 SEPTEMBERIO 

. Valanda 

.... 12:35 
.......... 1:16 

1:45

gtu jumis

Isz 
Shenandoah . 
Mahanoy City 
Tamaqua »..

''ll

'*L T i. . • M
T ■«!

8 I

Jbabor Day Ekskurcija
Panedeli 1 Septemberio

IN HERSHEY PARK $3.00 
IN HARRISBURG $3.00

.H.t .i

IN GETTYSBURG $3.50 
laz Shenandoah 25c virtziaua

Bilo vienam tu ,ek»kiirciju Jumis 
labai patiks 'per Labor Day

foz Shenando
Isz Mahanoy* 
Isz Tamaqua

Apio dauginus informacijų apio 
szitos okskvrcįjas kreipkitės ant 
Readingo gcležihkolip stacijų arba 
ras7.ykito pas John M. Bolin, Dis
trict Tussengor Agent, William
sport, Pa.

. ■ < 
• *,**»*•••

Ryt® 
..%5:55 
..J 6:41 
. .. 7:13

i i
■ i 
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BALSAI MUSU
SKAITYTOJU
♦' * •' ' fc ♦* . .1 !■

Akron, Ohio.J. Sukasti uos,
— A czi u szirdingai kad pablu
kote prienumorata užkete prienumorata už “Saule” 
nes isz priežasties dideliu be
darbiu neturiu pinigėliu. 
Laiko mano nubudimo

man szvieto ir ramino mane 
laiko bedarbes. — 1,903.

neturiu X
< < >Sau-

le ! 1 i

Didžiausi Iszdirbėjai 
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per laiszka, o prisiusime . 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts.

Telefonai 2*^

«

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Ttlefonai 625-R

I

ž
X

X y

♦>IX
Jonas Smolskis, Silver (’reek 

Pa. — Prisiuncziu 3 dolerius 
ant atnaujinimo mano priehu- 
nioratos del jusn laikraszczio 
“Saules“. Esmių skaitytojas 
“Saules“ jau 20 metu ir randu 
ja kaipo man'daugiausia užga- 
nadinanti laikraszti. — 12,002.

* •
Fr. Gricius, St. Louis, Mo. — 

Si u nežili 3 dolerius už “Saule“ 
o norints truputi 'pasivėlinau 
liet už tai dovanokite nes už- 
mirszau kada mano laikas pa
sibaigė. IGseme jusu skaityto
jais jau per deszimts metu ir 
tikimos pasilikti tokiais atei
tąja. Acziu jum už viską, lieku 
su goriausiais 'linkėjimais.

— 16,402.

Saules

dolerius už

e

i
2

i
«■

E
iis
■

I
2 
S

*

Dirbkite ir taupykite pinigus; yra tai tikriausias 
būdas turėti prieielius.

Juso pinigas banke yra tai prietelis.
Banka in kuria dedate pinigus yra tai prietelis.
Juso pinigai padaro jumis daugiaus pinigo ir 

prieteliu kada indedat pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Visada pasirenge jumis patarnaute suteikti rodą 
ir visada pasirenge atmokite j ūso pinigus kada 
juos pareikalaujate.

ra

Mrs. Stella Chase, Elizabeth, 
N. J. — I’crpraszau tamistu 
kad taip ilgai neprisiuneziau 
jum prienumorata už “Saule” 
Kuria labai myliu skaityti ir be 
kurios negaliu rimt. — 13,677

jum prienumorata už “Saule

Mrs. Anna Čepaitis, Scran
ton, Pa. — Prisiuncziu tomistai 
3 dolerius už “Saule“ ir aeziu 
kad nesulaikete. ‘Saule“ skai
tome jau daugeli metu ir nema
nom sustoti būti skaitytojais, 
nes ‘Saule” labai myliu, ne tik 
asz bet ir mano vyras ir vaikai. 
Nors mano vvras nemoka skai- v

tyti bot myle klausyti visokiu 
žinių ir apraszymu. Vėlinu kad 
“Saule”
szviesti del musu žmonių.

—12,491.

niekad nenustotu

Jonas Stanaitis 
Al o. ~—

Louis, 
blogu 

prieriu-

. ; St.
Isz priežasties 

darbu pasivėlinau su 
moralu už “Saule” bet ant tiek 
isztoksiu kad užsimokėti už 

kuria skaitau jau 15“Saulo”
metu suvirszum ir geidžiu pasi
likti josios skaitytoju, to laik- 
raszczio kuriamo yra daug vi
sokiu žinių del darbininko ir 
yra smagiausiu laikraszcziu už 
visus kitus. Vėlinu jums viso 
gero ir ilgo pagyvenimo idant 
darbuto^metes -dtd labo visu
Lietuviui. — 9,491

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotą arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. Gvnrantinam 
suezedint jumis pinigu.
FASHION JAILOR—FURRIER 
20 E. Oak St., SHENANDOAH

Pertaisom ir indedam nauja lamin
gi in kailinius kotus. Teipgi pasiu
vant vyru siutus, $22 ir virsziaus.

•* 11 1 rv 1 L r ■*"1 11 "e!........ ---
■I I !*■ ■ ............................................. .... .

Jeigu manote statyti ar padaryti

J. GALE W*ĖNDLE 
Kontraktorius ir Statytojas

kokius pertajiimus, tai matykite..

• .1“ H''W ' " ■ .

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas. Parduoda, visokh 
Lumberi, Plasteri, Cimonta, Ply-;

Telefonas, 228|M. ‘ 
SHENANDOAH*

i > . i*., i ti —......   M m i * *■>

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikalo meldžiu reikalo o ma
no darbu busite užganSdlnti 
217 North St. Minersville, Pa

..Tel.tanąa..48.1. .... :

tas ir Pioskas.
19 E. Lloyd St.,

Parduodu, visoji,

» ’

♦

*
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I
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Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONOMOCZULSKIO BEKERNEJE

-------------- - —....- - - A

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.
Telefonas 629-W

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
i SHENANDOAH, PA.* e

I

F <

■te-*

Pirkt i

C. F,; ROTHERMEL
MINERSVILLE, PA.

Telefonas 318

Patarėm* Jumis.,
■Illi—I— t I SI lis ■■ ■ —... ■ ■■■■—»

PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nwo

35 SO. DELAWARE AVE.,

4>

P

k ■■■ A

t^'Muio Pienas Visada Geriausias.
■ - ” 1 I r j.T

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
SHENANDOAH, PA.

__________________ jrį! I
Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste

* * ? Visas Darbas Gvarantytas
Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.

12 N. WHITE STREET
» Xi

#

s r -r-* 
H 

A. i

Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116
> * iii •*' * ir X Mi ’ ?

T Wf'i a*

^VINCAS MINKEV1CZIUS 
Kl k GRĄBORlUS IR BaLSjKMUQTOJAS 
liausiąs ir lsztikimlausias Graborius visam M

* t

L W " 'll1 WT  f -- W' V "^Pl I w

Seniausias ir lsztikimiausias Oraborius
i į

Namo telefonas—799

MALLOYS DAIRY
Parduotoj ai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,
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