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Isz Amerikos
SUMUSZE PACZIA KAD 

NENORĖJO KASYTI 
PECZIUS.

Racine, Wis. — Ameriko- 
niszkos moteres sziadien gali 
aplaikyti persiskyrimą nuo sa
vo vyru už mažiausia daigteli 
kaip tai padare Juzefina Beek
man, kuri užvedė skunda ant 
persiskyrimo nuo savo t iron isz 
ko vyro Petro už tai, kad jam 
nokase pecziu. Petrui pradėjo 
niežti pecziai ir prasze savo 
prisiegeles idant jam pakasytu 
peczius. Juze pasiprieszino isz- 
pildyt jo praszyma už ka gerai 
aplaike in kaili. — O gal atei
ty ja moterėles panorės persi
skyrimo su vyrais, jaigu joms 
palieps virti valgius!

PATI TURĖJO 86 PORAS 
PANOZIAKU — VYRAS 
NETURĖJO KELNIŲ.

Rockville, Kans. — Jaigu 
motore turi 86 poras paneziaku 
už kurias užmokėjo nuo 1 lyg 3 
doleriu už pora, tai jau kantry
be žmogaus pasibaigė,. taip 
kaip pasibaigė jos vyrui Leon 
Bancroft, kuris užvedė skunda 
ant persiskyrimo. Butu viskas 
gerai kad Leonas turėtu gera 
pora kelnių, l>et turėjo pats sau 
užlopyt jais, ha neturėjo pini
gu ant pirkimo nauju nes pa- 
cziule praleisdavo visus pini
gus ant szilkiniu paneziaku 
dant galėtu vyrams rodyti sa
vo kulnis sėdėdama ant por
elių. Priek tam turėjo apie 15 
brangiu skrybėlių, keturis kai
linius kotus ir daug kitokiu pa- 
nasziu pa red u. Ant galo supra
to asilelis kad ji motere 
iszkai subankrutys irDUKTĖ ATIDAVĖ PINIGUS 

BURDINGIERIUI.
Chester, N. Y. — Kada Elmi

ra Cappano nuėjo in banka at
siimti pinigus 900 doleriu, ku
riuos buvo suezednus ilga lai
ka, nomadai nulindo, kada jai 
kasierius apreiszke, kad banke 
nesiranda ne cento, nes jokios 
duktė Ella visus pinigus isz- 
trauke kėlės sanvaites atgal ir 
atidavė buvusiam burdiuglo- 
riui 500 doleriu o likusius pra-I 
leido ant geru laiku. Burdin- 
gerias likęs regztavotas, * bet 
pinigu pas ji nerado. Motina 
czedino pinigus idant misi- 
pirkt savo maža farmuke, bet 
dukrele visus pinigus praszvil- 
pe. Duktė likos iszvaiyta isz 
namu.

vis- 
dabar 

meldžia sūdo idant ji perskirtu 
nuo jos. Perskyrimą aplaike.

r
SUMOTINA SU SUNUM 

NUŽUDĖ TĘVA.
Phoenix, Mo. — Robertas 

Onley, prisitraukęs gerai nami
nes, kerszino nužudinimu savo 
motere Grace. Tuom tarpu 
motere kuri perskele jam gal- 

•r 16 metu sūnūs Flinn 
parpuolusi tęva spardė ir mu- 
sze pakol tasai pabaigė savo 
gyvastį.

Prie tos žudinstos privedė

APpEGE; 27 ŽMONYS 
PASILIKO BE PASTOGIŲ.
New Philadelphia, Pa.

ti Juozo Zubrio, 40 metu likos 
smarkiai apdeginta, per lieps
na, kuri kilo nuo eksplozijos Ir 
nuo ko sudege szeszi namai. Ug 
ni.s taip prasiplatino, kad ug
niagesiai pribuvo isz Pottsvil
les užbėgti prasiplatima. Dvi- 
deszimts septyni žmonys pasi
liko be pastogių, netekdami 
visko ir turėjo-būti priglaust i 
per kaimynus ir pažystamus. 
Blcdes padaryta ant 40,000 do
leriu.

• Eksplozija kilo name Zubriu 
isz nežinomos priežasties. Zub- 
riene stengėsi iszgelbeti drapa
nas nuo virszaus ir 
užsidegu szlebes. Ugniagesiai 
turėjo ja iszneszti isz degan- 
ežio namo nes likos apimta du
rnais.

Ugnis sunaikino namus ku- 
riuosia gyveno Zubriui, 
šiai, Kajerci, Agnieszka Dano- 
levicziene ir Matulevicziai.

Pn-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
V

SZUO PASIKORĖ ISZ 
GAILESCZIO.

Hartford, Conn. — James P. 
Martin nupirko puiku szuui 

• nuo savo draugo už kuri užmo
kėjo penkes deszimts doleriu 
ir nusivedė namo. Ant rytojaus 
locnininkas nuejas pažiūrėti 
nupirkta szuni, rado ji kabanti 
ant lenciūgo negyva. Szuo isz 
gailesezio netekimo savo pono, 
nakties laike iszszoko isz budos 
ir užkibo ant lenciūgo.

tankus barniai ir liūdnas ju gy
venimas, kurs tęsęsi per dvyle- 
ka metu. Onley buvo szoferiu 
bet likos praszalintas už tanku 
pasigėrima. Keli menesiai, mo
tere buvo ji palikus ir norėjo 
gauti persiskyrimą, o kad jisai 
prižadėjo daugiau negerti, vėl 
sugryžo prie jo, bet ana diena 
atejas girtas, prasidėjo nauji 
barniai ir ant galo žudinsta.

i PRAKEIKIMAS MERGINOS 
ISZSIPILDE ANT 

JAUNIKIO.
San Francisco, Calif. — Nel 

seniai Antanina Sheffield isz- 
szove akis savo mylemai Perry 
Parkers, po tam atėmė sau gy
vastį, bet priesz mirti užleido 
prakeikimą ant Perry už su - 
vadžiojimą jos ir atemima pa
nystes ir dabar pradeda iszsi- 
pildyt žodžiai nelaimingos mer 

H# r. ginos. Perry, buvo vedusiu vy- 
OMirui Ana \dienA Jo /sūnūs mire 

. isz nežinomos priežasties, po 
tam mire du kiti vaikai, o ket-t M ’ virtas prigelbsti maityt akla te

l . ‘ , į» 1 » i - »

, va ir motin# dirba taipgi ant 
ant užlaikymo szeimynos. Mer-

,V‘ ‘ 1 ’ . sau gy-
paraszę Perrui: hMano

gina priesz ątęmima
J ”A IL' -' , ‘,' ' . ,, .

, vienatiniu pageidimu yra, kad

<! M ' •

.vasties t ‘J ¥- J

sau gy-

I

NELABA MOTINA VISAIP 
KANKINO DUKRELE 

IR PAKORĖ.
Macada, Va. — Mrs. Fanny 

Bruce, pakorė savo devynių 
metu dukrele, kuri pamelavo 
motinai kokiame tai prasikal
time ant duriu, laikydama ja 
tame padėjime pakol kamynai 
mergaite neiszgelbejo isz tuju 
kauki u. Motina užriszo mer
gaitei virve ant kaklo ir paka
bino taip, kad kojomis neslėg
tu grindų. Kada mergaite pra
dėjo trokszti ir iszkiszo liežu
vi, kaip tai daro pasikoreliai, 
motina ant liežuvio užpylė rau
donųjų pipiru. Mergaite po 
tam apalpo ir butu užsismau- 
gus ant smert, bet kaimynai ja 
užtiko ir nupiove virve.

Nelaba motina likos areszta- 
yota o mergaite nuvežta in li- 
gonbuti, kur labai serga.

PERKŪNAS NUTRAUKĖ
PADUS NUO OZEVERYKU.

Richlands, Va. — tededa
mas ant gonkelta laike lietaus, 
Diek Balkenship, likos patai-

I t _ ________ ______________ — —, "L _ 4. J. 

43 METAS

BAISUS ATKERSZI- 
NIMAS
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Pilu-

PO 23 METU SURADO SAVO 
VYRA.

Po t ts vile, Pa. — Per 23 me
tus pati Mikolo Dziobo, jeszko- 
jo savo dingusio vyro, kuris ja 
apleido tevyneje pribūdamas 
in Amerika ir nuo to laiko mo
tere nieko apie savo Mikoleli 
negirdejo. Septyni metai atgal
motm pribuvo isz tėvynes in 
Hartford, Conn. Susiraszyda- 
ma su savo giminėms ant galo 
dagltdo kad jos Mykolas ran
dasi mažam kaimelyja netoli 
Pottsvilles in kur pribuvo ana 
diena surasdama savo dingusi 
prisiegeli. Kokis buvo pasi
sveikinimas, to telegramai ne
praneš za.

PASIKORĖ SU CZEVERY- 
KINIU SZNIURELIU.

Johnstown, N. Y. — Willia- 
mas Buk, 62 metu, atome sau 
gyvas t i
szniurelio savo oze very ku. Pri- 
drutinęs szniureli ant 
uždjo petlyezia ant kaklo,

mano prakeikimas ant tavos kintas per perkūną, bet jam
iszsipildytu ir neturetumei ra- nieko blogo neatsitiko, kaip
inios valandėlės ant szio avie- tiktai žaibas sudegino jam pyp
to. Kentek taip, kaip tu man kia kuria laike rankoja ir nu-

MOTERE NEPASIDAVĖ
I “r ‘ * II J . i •• ■ ' ♦ 4* ™ 'T

76

Szimtai farmeriu isz Union pavieto, South Dakotos, susirinko ant pamaldų melsti Dievo 
pagalbos.ir apsaugojimo nuo žiogucziu, kurio naikina viską kas jiems papuola in kele. 3. — 
Pulkininkas Osmun Latrobe, Su v. Valst., raiteliu, kuris atidarys pisztalietu lavinimąsi aba-.

F

ze^ Camp Perry, Ohio, 23 Augusto.
1 '■■■' ..r..- "■ * ■" • .j'yg-Į ■ į i

BANANES j PO 25 CENTUS 
UŽ VEŽIMĄ.

Baltimore, Md. — Bananiu 
tiek užaugo szimet, kad kup
eziai ir laivai, kurio atgabeno 
isz Central Ameriko, pardavi
nėja jais po 25 centus už veži
mą. Nekuria laivai negalėdami

W" u 'Al. .u tu.. A

Isz Visu Szaliu

NUOBRODŽIUI, TASAI 
ISZ PIKTUMO PADEGE 

GRINCZE.

MOTINA IR TRYS VAIKAI 
SUDEGE.

JĮ» ■ ?jais parduoti inmete ini mares 
3,000 “buneziu”. -

Kas sau va i te. laivai atgaben
davo net po 100,000 “buneziu” 
beneniu. Idant bananes ne putu 
lai v uosiu kupeziai jais parda
vinėjo perloriams konia už dy
ka.

16 SUŽEISTI PER 
APSIVERTIMA BOSO.

Valatie, N. Y. — Szesziolika

Ruvnas, Lenk. — Kaime Lu- 
czycoje, balsei atkerszino Ste
ponas Kanach, faunai moterei 
Onai Filiczdk ir ant josios tri
jų mažu vaiku. . »

Stasiui inpuole in aki jauna 
motere, motina trijų vaiku, 
kuria nuolatos persekiojo' ir 
limpo prie josios idant jam 
pasiduotu, bet motore kerszt- 
no pasakyti vyrui, kuris birtų 
nuobrodi nuszoves. Kovoje ge
ra motere prieszais tojo szeto- 
no pakurstinimus, bet tasai ne
paliovė ja persekioti. Taja 
diena lauke prie josios grin
ezios kada nesirado namie vy
ro, inejas in vidų užklupo ant 
moteres, bet toji naršei atsigy
nė ir ketino szaukti kaimynus 
in pagelba. Instates Stasys isz-

8,500 ANGLEKASIU DIRBA 
MINKSZTU ANGLIŲ 

KASYKLOJA. ► ,n ,, I
Pittsburgh, Pa. — Daugiau 

kaip 8,500 anglekasiu su- 
gryžo prie darbo pagal unijos 
sutarti su operatoriais Pitts* 
burgho distrikte ir Northern 
West Virginijoj ^apHrilrineje 1 
kaip garsina United Mino Wot 
kers virszininkai.
Isz to skąitliaus 2,800 randasi 

Pittsburglp aplinkinėje kasjr- 
klosia, 100 Creighgtone, 75 Pan

•|5 • R 1
1 niu isz Bezdanu,
mas pas kunigą Stankėvicziu. 
Po trumpam pasikalbėjimui 
su kunigu Stankeviczium, kun. 
Rameika apreiszke, kad ji at
lankys vela vakare. Apie 5 
valanda’ta vakara atėjo in 
klebonija kada joje'nieko nesi
rado. In trumpa lai’ka sugryžo 
isz miesto gaspadine, surasda
ma lavona kunigo Raimeikio o 
prie jojo revolveri.

Savžudintojas paliko groma- 
ta, kurioje melde idant rūpin
tųsi jojo palikta seseria ir pra- 
neszti apie atsitikima jojo bro
liui. Gromata baigėsi su tais 
žodžiais: “Asz daugiau nega-

• I I

liu gyvent. Dovanokit man.” 
Kun. Rameikis nuo kokio tai 

laiko sirgo nerviszka liga. 
Apie Sekmines apleido parapi- 
jo iszkeliaudamas pa's kun. 
Szumska. Del savo pažinstamu 
tankei skunsdavosi kad jau- 
czesi labai blogai ir gal neteks 
proto ir todėl atomo sau gy
vastį.

8,500 anglekasiu su- SAVŽUDINSTA
; KUNIGO
KUNIGAS RAMEIKA ISZ 

NESVEIKATOS ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

bego isz namo, bet ant slengsz-
<__ ___ _____ __ _ __A , 8F ~Nį

bJ F » 1 » r „ 4 *

ežio prisiege kad jai už tai at
simokės. Persigandus motere 
apsakė apie tai savo kaiminkai 
kuri suramino motere, kad pik- te « Ik t ii

*

Handle, 46 Millers Run, 
May view ir Woodville. Kitos 
kasyklos taipgi pradės nėužil- 
gio dirbt.

Washington, D. C. — Val
džia iszdave kontraktus ant 
pra'dejimo

Vilnius. — Kun. Rameika bu
vo prabaszczium parapijos 
Kiemeliu ir atvažiavo in Vil- 

nusiduoda-

prabaszczium

visokiu valdiszku
pasažieriu likos sužeisti per darbu po visa Amerika, ant 45 
nnuivArhmn .rli/lrkli/A llmciA nri - ' L-i-i-m!™ Lama

gulinezio prie Champlain Bus 
Co. arti Albany Post. Dvi mo
teres badai mirs.

Philadelphia. — Automohi- 
sistojo ant krėslo ir nuszoko. kuris inkrito in grabe už-

apsivertima didelio boso pri- ’ milijonu doleriu isz kuriu kone
pasikardamas unt milijonas doleru pripuola ant 

Pennsylvanijos
vinies, 

at-

ta žmogv suyms ir uždarys ka
lėjime. , ■

Ana nakti, kada moterėd vy
ras iszvažiavo ant joanarko, 
Stasys pasinaudodamas, isę pro 
gos, padege grinezia isz ketu
ri u kampu. Akimirksni je grin- 
cze pradėjo smarkei degti isz• * 
kurios negalėjo iszsigelbet mo
tere, sudegdama drauge su tri
mis vaikais, Piktadario polici- 
je da nesueme. ‘ ‘ *’

■ .     . ,1.11

MOTINA IR DUKTERE
SUDEGE ANT SMERT.

Varszava, Lenk. —• 
kilo ugnis pas Martina Misow- 

j ski. Grinczc degę isz keturiu

tp
A

Brzozine,

Į

J p, kaip tu man aia Kuna laiKe iuiikoju ii nu- 
mus per tavo plesze padus nuo czeveryku. s jį 

nedora pasielgimą su manim. Karve ir szeszios kiaules ku-, Karve ir szeszios kiaules kn- 
Idant neturetomei ramios va- rios stovėjo prie namo likos už- 

musztos. . i
• < « «. •» >> ♦ <1 Atelandeles lyg smert.

* *r "Tv

n

KETURI NUŽUDINTI IR 
SUDEGINTI AUTOMO- 

BILIUJA.
Ypsilanti, Mich. — Sudegu

siam autdmobi'liuja likos suras
tos keturios jaunos ypatos nu
žudytos: Vivian Gold, 15 metu, 
Ona arris, 17 metu isz Clevelan 
do, arry Lore, 16 metu, ir Ta- 
moszius Wheathley, 17 metu, 
sūnūs farmeriu. Isz pradžios 
manyta kad kokie tai banditai 
juos nužudo ir padege automo
biliu bet policija isztyrinejo 
buk buvo tai darbas Povylo, 40 
metu ir Lawrenco Keene, 38 
dvieju broliu, kuriu tikslas bu
vo atimti merginas nuo jauni
kiu ir jais subiaurint; o 
nepasidavė visus nužudė.

NURIJO VINĮ PAJUI, GAVO 
6,000 DOLERIU.

• te

4 Chicago. — Užmetinedama

<

kadat w

musze Rev. Dr. Benjaminu Ale 
Gee, 76 metu jo paczia 67 metu 
ir John O’Doherty, 31 metu.

DESZIMTS METU VAIKAS 
SU BARZDA.

Gildad, Ga. — Williamas 
Surgenor likos nubaustas ant 
deszimts doleriu kad nesiunti- 
nejo savo 10 metu sūnelio J.n 
mokslaine. Tėvas sudžiui isz- 
aiszkino kad vaikas nenorėjo 
eiti in mokslaine, nes jo drau
gai isz jo juokėsi kad turi barz
da. Kada vaikas nesiskuta ko
los dienas, tai iszrodo kaip vy
ras turintis kokia 30 metu. .

buk nerijo vini kuris radosi pa 
j ui, Mrs. Agnes Germani, 2451 
W. 73-dftios uli., apskundė duon 
kėpius ant $10,000 kaipo atly
ginimą už liga. Sudas jai pri
pažino 5,000 doleriu. ■

4 ■

<

. f , ' # j -
LIEJU VE TURI 110 METU.

Shamokin, Pa. — Elzbieta 
Kaminskiene, ana diena iszkil- I f* '
mingai apvaiksztinejo ; savo 
110 metine gimimo diena, ku
ria iszkele josios duktė Rusilo- 
vieziene pas kuria senuke gy
veno. ' * *

Kaminskiene da ; ■ v 
sveika ir vikri. Gimė Lietuvoja 
10 diena Augusto, 1821 ir pri-

yra gana

buvo in Amerika 1908 mete.

18 SIERATUKAI
UŽSITRUOINO.

Clinton, Ohio. — Asztuonio- 
lika sioratuku ir kun. Marty? 
nas Cone, pirmininkas Szv. 
Ambraziejaus kolegijos pavo
jingai apsirgo valgydami no-
sveika mesa pnt pikniko §zy. 
Vincent prieglaudos. Du kuni
gai pavojingai da serga ligon- 
buteje kaipo ir kelios minisz- 
kos. Visi pasveiks. • ■

SZUO INKANDO, JIS KAN
DO SZUNIUI ATGAL.

Lorain, O. — TukU szup 1^- 
bai neapkentė Charles Myers,

■

amu tapytojo ir syki inkando 
Myers in koja. Myers atsisukęs 
kando szuniui ir, sako,;’■ nuo to 
laiko
Jio su szuniu

i . ji ♦ , ' \

1
UI

nebeturiu jokio trube-

I .......... . ......
.... _

*, -Mrs.’ i W. ^Johnson (

H

te

4»

kampu ir kaip rodos likos pa
degta per nežinoma žmogų. Su- 
begia kaimyj^ii iaždauže (Jun's 
ir isžnesze pusgyvius Martina 
ir jojo broli Antaria. Kada ug- 
nagesiai stengėsi insigaut in 
vidų iszneezti kitus narius 
szeimynos^ staiga! stogas su
griuvo. Vidurije sudegė ant 
smert Misovskiene ir josios 
dvi suaugusios dukteres. .

Nuo Misovskienes grinėzios 
sudege penkios kitos grinezios, 
8 arkliai, 16 kiaulių ir daug 
visztu. ?

------------------- u.;.«

KINOZIKAIISZRADO NAU
JA BUDA KANKINIMO.
Swatow, • KiniszkiI

MUŽIKAI MAINO GYVU- banditai iszrado nabja būda
LIŪS ANT ZAPALKU IR

DĘUSKOS.
Moskvos.

^♦1

h tkankinimo savo auk u, kurias 
pavage ir gimines no nori mo-

r

Banditai savi takotais inlie-
ii '« * TL .

keti už juos iszprfkitao.Rusiszk i muži
kai isz pietines dalies Bosijo^ 
pradėjo/mainyti gyvulius ant 
tavoro, nes reikalingu »daigtu 
ant pragyvenimo vžsAi neturi.

Už viena arkli aplaiko de
szimts dežukiu zgpalku ir ki
logramą dru^kps.. Už viena

I" .L ■ •

1.1
„i.-f

Baditi, N. C., turi balta peliu
kių kuri gieda kaip kanarka.

* Maro Smanioto gyvenan
ti Arsiero, Italijoj, turėjo žilus 
plaukus, o kada jai suėjo 82 
metai žili plaukai persimaino 
ant . puikiu žibaneziu juodu 
plauku.

>Wte

>4
*

1 «

ISZ jo cimento in atisis niuo ko pas-
toje kurezeis IT bį&ėi nuo to 
keneze.

karvę g^uną suimta svaru mil
tu q pora czebata kasztuoja 
trys arklei. (

M
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• Galviju karalius Pat
Burns isz Calgary Kanados,

f

paliepė pakept ant sąvo gimi
mo dienos keikaa kurie svėrė 
tris tukstaneziua svaru. ■

I
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Kas Girdėt
' ■ Nektrrie sako, kad vargszui 
nenžrimoka gyventi ant svieto, 
bet vargszni tūri tiek smagumo 
ant svieto, kad nbis^neszioja to# * v

PER VASARA LIETUVOJ 
TRŪKSTA DARBININKU

n

Ko-

5

4

■ 4 • —< 1 * /

Sziandieiiiine Rosija nė yra 
tokia, kokia buvo už cariszku 
laiku. Kitados Rosija susidėjo 
isz Anarkistu, NihilMu,
munistu, Socialietu, Markristu,* 
Kolektivistu ir kitokiu 
nrstn?’. ‘

O sziadient Rosi joj grasina 
badas, sugriuvimas, airarkija, 
narai, ligos, paleist uvysta, isz-1 
tvirkimas, liedievyste ir kitos 
nelaimes. Rnsiszka tauta, susi- 
dedanai isz konia szimtu mi
lijonu, iszsisklaide po visas pa
kampes, kurie ym valdomi per 
tikrus fanntiszkus pasiutėlius, 
kurie* geidžia valdyti augimu 
medžiu, kudkiu ir civilizacija.

“Vėl-

1 e 
savo drapanų, nepriima jokiu 
svecziu, niekas jo nepraszo pa
gelbės, negyvena augszcziau 
pagal savo uždarbi, nesiru/pina 
apie Jukom taksas, neriipi jam 
jokis automobilius, o rint galo, 
jagu tur teisinga prieteli 
apie ta 
Sztai 
būti vargszu.

, tai 
greitai isztyrineja. 

vienatinis

ŽIEMA TRŪKSTA DARBO
Kupiszkis. — Spaudoje Ir 

sziaip tenka girdėti apie be-:
Ate a ■11 " 4 *

darbe ir dideli darbininku per-; 
tokliu. Tas dedasi kaip užsie/ 
nyje taip ir Lietuvos didės-* 
niuoso miestuose. Bet pas mus,• ■ ypacz žemes ūkio darbininku 
jaueziama nemaža stoka. Var
gas ir didelis rupesnis
ilkinin'kui, kuri — darbo lai'kh;

v i it V ' ’ tam

i • i * 5 'C

apleidžia merga arba bernas/

I

I

Daug Amerike atsiranda to
kiu porelių ka turi paežiu arba 
vyrus Lietuvoja, o gyvena ežia 
su kitai s T Sekantis* atsi tikima « 
pžtvirtina tai gana aiszkiai.

Andrius Badovski, pribuvęs 
neseniai isz Lenkijos in 
mokus, Pa.

Kokis 
kada

*

Sha- 
po kokiam laikui 

dagirdo, bi/k jo pusbrolis gy
vena artimam miestėlyja. Isz- 
sirenge Andrius in sveczius

• pas giminaiti Antann. 
buvo jo nusistebėjimas
pabaladojo in duris stubos ir 
pasisveikino su pusbroliu, o 
tas perstatė stovinezia motere, 
buk tai jo pati, turinti ketvertą 
taiku...

Andrius negalėjo tai iszken- 
tet, apskundė broli valdžiai ir 
dabar bus nusinnstas ntgal isz 
kur pribuvo.

Antanas paliko Lenkijoj pa- 
czia ir kelis vaikus, o pribuvęs 
in czionais greitai
apie ja apsivesdamas su kita.

Valdžia ant tokiu turi aki o 
slapti agentai kas diena mai- 
szosi tarp žmonių sznipineda
rni apie tokius pauksztelius ku
riuos vėliaus surenka ir siun- 
czia atgal in Europa.

užmi rszo

Į

I

I

Hammond,

į

b

Trys vyrai isz
Wyo„ in puolė in sznlini isz ku
rio stengėsi iszgaut i baczka na
mines gUzntes, kuria inmete in 
szulini prohibicijos sznipai. 

/Vaikai einanti pro sznlini isz
girdo szauksma szulinyj ir nu
bėgo jeszkot pngclbos. Kada 
žmonysp r i buvo gelbėt, tai visi 
trys jau prigėrė. — Už mun- 
sznine paaukavo neiszmaneliai 

, £avo gy vastes.
i ■ ■

I
Motęres yra paprastai daug 

idnuresnes už vyrus ir daugiau 
* narsesnes prie visokiu užsiemi- 

ynn ir lengvAtikesnes. Szetonas 
pavidale ■žalczio, no del to atėjo 
gundyt Jeva vietoja Adomo,

1

F' "II
rI
t

Į?

kad motere buvo silpnesnis su
tvėrimas, o Adomas augsztes- 
nis sutvėrimas. Jis atėjo gun
dyt Jeva dėl to, kad motore ne 
bijo velnio, liet kaipo akyvėsnis 
tmtvėrimas už vyra, 
įjuom susipažinti. Jaigu tai bu
tu szetonas atejas Adoma gun
dyt, tai lyg sziai dienai butu 
paskui ji begiojas po svietą 
gundymais.

norėjo su

su

VI
*

i
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Kokia tai Aniele Lisieckiona 
Isz Chicago ant kurios — pagal 
iszpažinima jos,—kabojo užkei 
k imas užmokėjo penkis szim- 
tus doleriu del inspetojos Jura- 
szienes kad ta prakeikimu nuo 
jos nuimtu. Sziadien Juraszie- 
ne randasi kalėjimo už apga- 
vysta o Lisieckiene sako, kad 
jai pasidarė lengviau. — Taip, 
Jengvatikiai moterėliai pasida
rė ne tik lengviau ant dvasios

I t>et ir ant mašinėlės.
.M *

r

MOTERIE KOVA StI
P.RII .RK !PEILE

BAISUS INVYKIS LEKE-
OŽIU VALSCZIUJE (SZA- 

’ KIU APSKR.) f Į

Detroite ana diena atsibuvi- 
nejė siūle teismAs' Jokhbo ir 
MaVgarietos Fitzu:. 1_____ 4
spyrėsi persiskyrimo nn’6 shvo 
vyro už žveriszka pasielgimą *' ' . 1 I * • I *
su ja ir vaikais. Liūdintąja Mrs. 
Bums, gyvenanti tnm paežiam 

Fitzai iszpažlno 
lankiai Lankydavo 

paežiu ir vaikus,' o kada motina 
juos apsaugodavo nuo žverisz- 
ko tėvo, tas pnrmėsdavo paėzia 
ant grindų ir spardydavo kaip 
koki szuni. Sudžia girdėdamas 
toki iszpažinima liudintojos ta
re :‘“ReTkia pagriebt koki kuo-; 
la ir toliai taji rakali muszt pa
kol negalėtu atsikelt.*’ 
miningas sudžia, ar ne!

name ka ir 
buk Fitz

V •

nes sunku jis begauti. Apie pa-

< * ♦ y

Motoro

— Tsz-
L

dienio darbininko nusisamdy- 
ma Vargu ir manyti. Jei ir gan-'* * ... J
na padieni darbininku, tai rel-Į 
kai i liga jam mokėti nuo 5 - 
litu in diena, kas ūkininkui

i
•8

įmanoma, tik mėszlavėžyjė ir 
rugiapiuteje. ‘

Ūkio produktai visai pigus.. 
Padienis darbininkas, padirbo-’ 
jes 3—4 d iehaš; užsidirba sa u. 
ir savo szeimai visam tnerieshii 
duonai ir bekoriū liokaiiėm'š, o 
toks darbininkam apsirupines, 
maistu, dar labiau vertina ^a-

)»,ii i > i \ (♦; * *t

vo darba, arba pritingėdamas
. v > y ' ■;'

t

Staliai, mūrininkai, namu 
statytojai ir kiti panaszus kva
lifikuoti darbininkai uždirba

nori pailsėti.
y mūrininkai,

k I

Lyg szioliai draugavę Bau-; nu0 jo iki 15 ir daugiau litu

Jloovoris y

dono Kryžiaus atsisakė prigoL", I
bet i bedarbiams, kurtė kenčzia 
bada, nedatekli ir vargu.

Bet prezidentas
kuris yra pirmininku tos drau
gavęs, paliepė drauguviai pra
dėti rinkti aukas ant to tikslo, 
rei kid ingus ant neszimo pagel- 
bos bedarbiams ant prisiarti-, 
nanezios žiemos.

Gerai prėzidentas' padare, 
bet butu da geriau padaręs, jai
gu Randonp Kryžiaus drauga
vo butu taji darba pradėjus 
praeita žienia — o da geriau, 
jaigu prezidentas butu suradęs! 
būda duoti darba bedarbiams, 
kurio darbo daugiau geidžia 
ne kaip ubagiszkos

in diena. Jei toki darbininką 
nori gauti, t ai nemažiau dvieju 
savaieziu eiles reikia laukti.

Ūkininkai, negaudami dar
bininku, praktikuoja daugiau, 
žemes itkio maszinu insigyti ir 
patys, be samdiniu darbus nu
dirbti.

paszelpos

ISZ LIETUVOS
VYRAS UŽMUSZE ŽMONA.

Tauragės vai., Galminu kai
me, 
užmusze savo žmona,
dys arėsztuotais.

sziomis dienomis Jurgilas 
Žmogžu-

AMERIKIECZIAI MAŽIAU 
PINIGU SIUNOZIA LIE

TUVON.
Kaunas. — Statistika rodo/ 

kad vėliausiu laiku Amerikoj 
Lietuviai pradėjo siųst mažiau 
pinigu iii Lietuva. 1929 metais 
perpaczta ir bankus Amerikoj 
pasiusta isz viso iii Lietuva 
$3,055,070, o jau 1930 metais 
phsiusta $2,459,700. Manoma, 
kad sziais'metais bus dar ma-

i / '4 ' t
žiau. v

Szi pinigu siuntimo sumažė
jimu galima pateisinti sunkia 
ekonomine Amerikoj būkle. 
Juo mažiau žmones dirba, juo 
mažiau siiinczia savo giminėms 
pinigu.

ISZ LIETUVOS MAŽIAU 
ISZVAŽIUOJA.

Kaunas. — Liet. Vidaus rei
kalu ministerijos žiniomis szie- 
met per 3 men. isz Lietuvos 
emigravo in invairias pasaulio’ 
dalis 478 žmones; pernai tuo ! 
paežiu laiku' emigravo 3404 
žmones.

LIETŪKIS STATYS DIDELI 
MALUNA.

Lietūkis esąs nutaręs dar 
sziemet Kaune pradėti statyti 
dideli maluna. Malūno* slaty-, 
bai esą skiriama l1/^ mil. 1L

t M

IR LIETUVOS KAIMIECZEI 
DIRBA PINIGUS. !

Sziauliai. — Molėtu vai.,
Szcziuriszkiu km. pas pil. Kaz- ir mirtinai sužeidė maszinista. 
lauska Joną surasta inrankiai 
sidabriniams pinigams dirbti: 
medžiaga, 2 monetos po 5 litus 
ir 3 monetos po 2 litu.

PER NEATSARGUMA 
4

GAISRAS. i

Vainutas (Tauragės apskr.) 
Dargiszkes kaime Liepos mėn.. 
T d., kilo gaisras R. p. Skur
delio trobesiai. Gyvenamasis 
namas, svirnas, ir staldai su 
sudyne ir visas burtas sudege 
draugo. Nuostoliu padaryta už 
13,000 litu. Troibosiui buvo ne
apdrausti. Gaisras kilo isz ka-» 
minė.
nebuvo namie, parvažiavęs ra
do vienuti .pelenus, liko kaip 
stovis. '

Tuo tarpu savininkas

Reiketu atsargiau su kamL
TlRifl. I 1
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ITALIJOS MAŽIAUSIAS EROPLANAS.

RetruKo 
AĄaida
Vėtra ant dangaus

H KIU APSKR.)

Liepos 24 d., iyiikitii (Alau-1 Tnjg]n renkasi anksztvn
!........... \ ,T«J ...A J,-..., XV.. I °

.r 4

czians) kaime dvi moterys Na-
talija Motoruniehe ir Auksuti e-'
, * • . • k ■* ; Ji ■ t,. . ' iI * ' . p. 1 . It , *1 I

n6 susiginėzijn'J del kažiit kn-
* ± _ . ■. ,u’ 1 «' ' * i . ' 4 . L • I » 1 ■■■> _

riu apkalbu ir kruvinai susiba
do pėilėis.

Tada Auksot iena su savo v v-

debesiu 
, atsi

liepdama liktai kaip kada susi
raukusiai, kaipo norėdama vi
sai tautai atmonyti. O viesulas 

1 liūdnu savo szvilpimu drasko 
medžiu krūmus, norėdamas ne 
tik juos, bet ir visus kitus mo-

ru užpuolė Motorjmicno ir arini- (1?jlls isZvfe’r.sti isz kelmo. Patik-
L 1 ■ . 1 * *

kirviu perkirto ranka.
Moteruniene stipri moteris: 

ji atlaike užpuolikus ir abįidU 
iszst.umė pro duris isz savo plr-’ 
kios.

Vėliaus tuo nesusipratimas 
nešima igc.

Rytojaus diena, t.y. szeszta- 
dieni Liepos 2.5 d. Motornas su

gydytojo pagelbos.
Gydytojo nesnlnuke. Motoru-

n esi ųa i go.
t h * '» 1 I.. 1 !n : ' / ■ ■•’l F.

savo žmona liuejo in 
gydytojo pagelbos.

nas liko laukdamas gydytojo, 
6 Mortunienė persikėlė per 
Nemuną ir ėjo namo pas savo 
mažnš du vailkuczins. Vėliaus
.i ’• Z ■ ‘ t . *

Vilkija

d Mortunienė persikėlė

pakelėje isz krthnu iszšžokuri, 
matyli, itykėjusi; ■ Auksotienc 
nž])uole ja ir peiliu keletą kar
tu perskrodė krutinę, galva ir 
palikusi MoternnionO be sąmo
nes, paspruko.

I'sz Vilkijos eina isz Garlia- 
vo žmones 19 vai., rado Mote- 
runiene gulinezia kraujuose 
papludusia be jokios pagelbės.

Tuo pat momentu pro szah 
briezkojo važiavo vienas nuo
vados virszininko padėjėjas. 
Buvo jis del to inspetas. Vėliau 
užuot dalyku tuojau aiszkines 
ir pagelba teikes pasakęs gri- 
szias vėliau ir nuvažiavo savo 
keliu. Ir, žinoma, atsiradęs tik
tai vėliau pū^iaunaktti tardė.

Auksotiene įsu imta, i r tardo-

1*’

szteliai, iszgirdo apie prisiarti- 
nnnczia vėtra, tuojaus glau
džiasi tarp medžiu szakeliu. 
Nes kas gali priesz sziauria val
dytoja atsispirti, net ir biedni 
medeliai sziadie dar gražiai 
siuibuojn, o rytoj gal vėtra juos' 
sulrnszkins ir ju 
vieni stuobriai.

Tik sztai
džiausiu trenksmu in 
medi trenkia, o lietus 
snvo smarkumu pradeda plaut

Nuo kalnu upeliai vandenio’ bai myli ir jam noretusLjai už 
plaukia su tokiu smarkumu, fa 
i*ytnin, jie nori dabar visa svie
tą užlieti.

Kraszte

'f F *'
Rioei Triplicane

riogsos tik

perkūnas su di- 
artyrba 

visuSI!

ll'lĮ ' ; ’
I Ml * i> 1'4-

yta mažiausias kokLItali-y W

st orais su lopini a is marszki-

t
Kropianais “

ja galėjo padirbti. Froplnnas luri 45 arkliu pajėgu ir loke nuo 
75 lyg 100 myliu in valanda ir turi tris poras sparnu. 
—---- - ■" - . --  - - -   ■ -

rojo jokiu spasabn iszduoti.
Ponia nedaug an<t jo rūstino- niais kilnojasi, o iszdžiuvusi 

si, tiktai pasakė; jei kadp jam veidą sudraskė jam szakos ir 
pasihores olnroliu, — lai tegul 
jos papraszo. Davė jam kelis 
obuolius, už ka Petrukas
jaus ranka poniai pabueziavo.
Taigi Petrukas dabar ponia la-

t UO

akstinuoti krūmai. Juk ji taip 
gerai suprato jo baisa, o dabar 

44 
y mano Imi tu

ko“, bet jos vistiek nėra, ji 
prapuolė kaip jisai dabar ma- 
tūlei pasirodys! Petrukas ne
supranta. Su viena ranka varo 
likusias žąseles, o su kita ran
ka szhiostosi sau nuo veido pra 
kaita. • • ’ ,

Tuo tarpu Petrukas pamato 
kraszte miszko stora medi, jirio 
kurio prikabinta koplytėlė Mo
tinos Dievo. Juk jisai ne syki 
girdėjo, kad Motina Dievo mal
das maloningai iszkhiuso. Pet
rukas prisiartina prie to me
džio ir, nieko nelaukdamas, at
siklaupė ir 
meldžiasi:

‘ fO ezyseziausioji Panele — 
tu iszklausai Visokiu praszy- 
mu, tai-gi ir man dabar pasa
kyk, kur dabar atsiranda ma
no raisza žąsele.
mano praszymo, szventa Mo
tinėlė! Jei peiluka gausiu, tai 
tau potam iszdrdsziu maža 
Jezuseli, isz medžio ir tau ežio 

bet tik sugra
žink man tap abludnsa raisza 
žąsele.“

Ir verkia ir 
Petrukas,

nors ir szaukia 
bet jos

• • 1 * * r III' 1

tai isznagradyn. * *
Bet jau žino, ka padarys. Ma

jai tik tai 
gerai žąseles ganys, tai jnm jo
marke nupirks pcilnka ar tai K ' ‘II, If A
dar toki, koki kiti vaikai turi.

Petrukas isz to prižadėjimo 
labai džiaugėsi: — ba kada tu
rės peiluka, tai tada jis su juo 
tegalės visokius stebuklus isz- 
dai’iueti. Dirbs sau szvilpynes, 
dideles, o kas labiausia isz me
džio pasidarys sau malun, ku
ris turės sparnus ir langelius ir 
viską. Tai-gi tuokart bus 
džiaugsmas, kada ta malūnėli 
pabaigs ir jaunai panaitei pa
dovanos. Ponia už tai, žinoma, 
ja pagirs ir gal pagirdys o gal 
dar saldumynu jam duos.

Mislijant apie saldumynus, 
Petruko:. net... 'akys užsidegė.

, tilo jam prižadėjo, 
miszko po szakota u 

gruszia, slepiasi deszimties gal 
metu vaikelis ir jisai iszrodo 
laba sirdžiuvės ir sunykęs. Dy
kai jis prie 
glaudžiasi, 
ji isz visu pusiu lieja. Bot jis 
ilnt to visko nepaiso, tiktai žiū
risi in susiplaukusias aplinkui 
ji žąseles, kurias ganė.

Bet jam nerupi jo pat ies svei
kata, bet ka maltule pasakytu, 
kad jis kur žąsuke pamestu, ar
ba kur kitur paliktu.

Petrukas vėtros nesibijo, bet 
ir matule pasakojo, jog perku- 
nas blogu žmonių neužmusza, o 
juk jis iki sziam laikui 
blogo nepadaro

gruszios kelmo 
vandejiio szaltiniai

I ••

’■

kunigas klebonas pasakė

Visa apylinke ’sujudinta tuoA
ino-negirdėtų atsitikimu, kad 

terys pavartojo tokias žiaurias 
nesusipratimams

,il i į, .* i i,

t
priemones 
aiszkinti.

Nemažiau sujaudinti ir ne
št ropini pagolba vieszuju or
ganu.

DIDELE AUDRA.
Žakaro. '■— Trecziadieni Lie

pos men., 8 d., Žagarės apylln- 
a h _ u '

kejė apie 13 vai. siautė baisi 
audra, kuri tęsęsi vos kelias 
minutas, bet per ta laika įsiro
vė bei nulaužo daugybe medžiu

i f

nunesze stogu, sugriovę trobe
siu. Kito trobesio kur nevallo-

KATASTROFA PIENINĖJ, jo sugriauti, tai nukėlė nuo pa- t 1 ,4 4'

Grinkiszkio (Ked. apskr.) 
pieninoj priesz kėlės dienas in- 
vyko katastrofa. Nuo pėrdi- 
delio kaitinimo sprogo kalt
ins. Sprogdamas iszverte siena

matu, pasuko kita kryptimi.
Nukentėjo taip pat ir javai.

rankeles sudejes

Tai-gi

’ A:

nieko 
ir net patsai

— Taip retai atsieidavo jam juos 
kad kitus metus ji prileis prie 

jspaviednes.

Petrukas su ta
džiaugėsi, bet ir bijosi, 
reikės aasakyti: kaip tai jisai 
dvaro sodne obuohis vogė.

Teisybe, kad ji prie to pri
kalbino Vinciukas, kerdžiaus 
vaikas, 1>et kada tvora perlipo

. ir pora obuolu paskynę, sodan- 
'ninkas juos pamato ir pradėjo 
vyties; tai Vincukas kuogrei- 
cziausiai pabėgo, palikdamas 
viena Petruką sodauninko Jo
no valiai.

Petrukas nuvestas priesz po-• ) 
nia tuojaus prie kaltybes prisi-

ini si ia labai 
kada

pažino,''bet savo draugo neno-

.y * • *-** ?’•y
r J

Iszklausyki

•iszdrdsziu

Keliose vietose perskelta gal
va. Pieninoj savaitei nutrauk
tas dariias. Kaip teko patirti, 
VII m. 2 d., pienino vol ci's nor
maliai. Dabar žmones pienu 
stato in nugriebimo punktus.

t

VIENUOLYNAI LYG GRY
BAI AUG A.

1 j) ■ *

Panevėžy Sodu g-voj netoli 
Ingulos bažnycžios vienoles — 
pasaulietes baigia stayti trijų 
auksztu rumus. Be to teko gir
dėti, 'kad kitais metais prie, 
vysikupij’os bus statomas trijų, 
auksztu \didelis vienuolynas 
vyrams.

Panevėžy, be malimu yra 
net limonado sindikatas, kuris 
už buteli usitron
.vandeni ima po 30 et., tuo tar- 

. ‘ pu provincijoj daug pigiau.
' - ' I

* ' . . . . , i
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ir gazuoto

Nuostoliai milžiniszki.
(14 L . >. i ■ < - r «ii J f

GIMIMAI IR MIRIMAI 
LIETUVOJE.

1931 m., nuo Sausio men. I 
visoje

l

d1., iki Balandžio 1 d 
■Lietuvoje buvo 16,202 gimimai
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ir 12;148 mirimai. Tik nuo gri
po mirė 1,305 žmones.
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TĖVAS IR, ŽENTAS PA
DEGĖ SUNU.

Augaicziu ik., (Gniždžiu vai.)
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Kazio Tomkaus ūky kilo gais
ras, 
pirties stogas. Nuostuoliu 11 
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Sudėgo daržine, kuto ir 
ri 

150 lt. Turtas neapdraustas.
Nukentėjos; Tomkus gaisro 

priežastį aiszkina padegimu ir 
intaria savo tęva Jokūbą Tom- 4 , , ’ ' L I . į
ku ir žentą Joną Gedminą, ku-1 
rie su Tomkų gyveno nosantaL 
kojo. Padegimu žymiu, apart 
pedsakiu prie trobesio ir rugiu 
įlauke, norą. Policija deda pas
tangas invyki iszaiszkinti. v
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paragauti; o motinėlė nors ir 
in jomarka nuvažiuodavo, tai 
jam daugiau nieko neparvež- 
davo kaip tik pora cukraus 
'sžmoteliu, o pas panaite jisai 
matė baltas ir juodas cukier- 
kiis, apie kurias* mislijant jam 
net seiles ome varvėti.

Bet kada maluna nunesz, tai 
saldumynu, cukierku be abejo
nes nuo pa na i cz i ukes gaus 
daug, labai daug....

Bile tik tas žąseles pridabot 
ir peiluka gauti. Apsidairė ap
linkui ir pasižiurėjo iu žąseles 
— viena sena žąsis misi bodėj us 
ant .vietos ilgai sėdėt, pasikėlė 
patampė priesz veja savo spar
nus ir nužengė kelis žingsnius 
pirmiau paskui ana ir visi ma- 
žycziai pakriko sau peno jėsz- 
koti.

Petrukas paszoko persigan
dęs, juk kaip iii czionais bėgo 
nuo vėtros pasislėpti, 

: buvo visos o dabar!,..
Kada jos neras tai bus po pei 

lukui, malūnėliai ir po cukier
ku.

O ka gaus nuo matules?
Tuo tarpu lietus perstojo ly

ti, vejas nutilo ir lietus prara- 
jtejo. Jau Ir pats dangus pradb-

GEPIUTES.” 
’ i.1:. , Xu 4. T -1' \

Miss Mary Teresa Baer, dūk
to daktaro Fredo Baer isz 
Stroudsburgo, Pa./ likos isz- 
rinkta kaipo 4 ‘ Karaliene Ruge- 
piutets” laike apvaikszcziojimo 
kuris atsibuvo Pocono kainuo
sią. i
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na i atnesziu y

rankas laužo 
o aszaros jam per

veidu sritasi ir ant vejos krin
ta, kaipo koki brangus žem- 
cziugnį’. Tai vis szventai Pa
nelei auka.

— Petruk, tu netikėli, 
tai tu taip žąseles ganai, kad 
raiszioji net prie pirkios at- 
szliauže? Palauk, asz tau kaili

— tai ti^, per visa
T

tai dar

<>

ar

kaip reikia 
iszgirdo už 

skardus motinos

iszpersiu 
menesi atminsi 
žąseles ganyt! —

; jo pecziu 
balsas.

Petrukas tuojaus nuo kelia 
paszoko — matomai jo mal
dos Motina Dievo iszklause. 
Tegul mamule ji ir apmusz te
gul isxbars, bet visįiek jam 
nupirks jomarke gražu, gražu 
peijuka.

i

jo blaivytiem Paukszteliai isz- 
lindo isz po medžiu lapu, pra
dėjo blaivyties. Paukszteliai 
iszlindė isz po. medžiu lapit,
pradėjo linksmai' ulbanti.

O Petrukas — jįs biednas ne 
paiso iu szlape žolia ir tarp kru 

1 .1. ■ . > ,1 F 4. a
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tusios Masėlcs.
Bet viekas dykai. Kur ji ga

lėjo pmpulti, tai sunku suprast 
juk su raisza koja ji negalėjo 'M J • «• 1 v ■ 1 •

♦
iriu joszko savo raiszos ,pūsime-

kur toli užklysti.
Petrukas jau nežino, ka turi

KYTRAS PATS.

Jauna pati saldu balseliu in 
savo vyra:

— Jau iszrinkau varda del 
musu dukreles. Duosime varda 
Elžbieta. ’ ‘ .

Vyrui tas vardas no patiko, o 
no norėdamas ginezytis, už ka 
gal reikotu ir bartis, pamisli- 
hes valandėlė tarė.

Labai gražu® vanclhs; Mano 
pirmutine mergina turėjo var
dą Elzbieta, tai noriht apie ja 
‘neužmirsziu, kaip dukriuke ta 
varda turės. . ‘

Pati už valandos: — Arba Ži
nai ka, tegul vadinasi Matijdna
*ba ir mano motinos buvo var
das Marijona, — atsako susi-I . . 7 •> 7

toliau pradėti — jo krutinę po raukus pacziule,
* ' * • ’ 11 ', ' *' 11 ! r » <„ *
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LENKISZKI LAIVORIAI ATLANKĖ NEW YORKA.
Lcntiszkns Inivas “Dar Pomorza” atplaukė ana diena in

New Yorka kelioneja po didesnes pristovas. 
yra tai mokiniai kurio mokinasi laivorystos.
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Visi laivoriai

Stebuklingas Akmuo
Pietų szalyja, kur kalnai de

besis raižo, 
cziau szildo, gyveno senas atsi
skyrėlis. Jis viename slėnyj tu
rėjo maža pirkele, nuo kurios 
per keletą žingsniu tekėjo srau
nus upelis.

Atsiskyrėlis buvo szventas 
nekaltos szirdies žmogus, 
tai Dievas davė jam malone, 
kad jis galėjo suprasti visokias 
kalbas: ir gyvuliu, ir pauksz- 
pziu, ir medžiu ir akmenų ir ki
tas.

Viena ryta atsiskyrėlis, ma
žu kibirėliu neszinas, ėjo isz 
upelio vandens parsineszti.

— Oi, pasigailėk, oi,oi! — 
iszgirdo jis kažka dejuojant. 

„VHgenels. ųtydįžiai apsųlgire, bet 
ypatingo neinate. Tiesa, neper- 
toli nuo vandens jis pastebėjo 
dideli akmeni.

— Ar tu ežia dejuoji, 
menelil? — paklausė jo atsi- 
Bkyrelis.

— Asz, asz, — atsake tasai.
— O ko gi tu nori? — klau

sė toliau senelis.
— Brangus žmogau i 

labai nugulėjau: negaliu 
kęsti, kaip skauda. Ar tu nega
lėtum mane apversti?

Atsiskyrėlis, ne žodžio nesa-

kur saule karsz-
O kas ežia, seni, dar me

luosi ! —ir kirto seneliui in vei
dą, kad net szis parpuolė.

Pleszikai, pasiėmė akmeni 
iszejo. Bet po kiek laiko vėl su- 
gryžo ir inoja in pirkele suszu- 
ko:

Už

O

— Burtninke, tu dar mus 
prigaudinesi: tu akmeni nori 
mums per auksa induoti! Mes 
tau parodysim!

Vienas vyras smarkiai tren
kė blizganti akmeni in asla ir 
isztraukes peil puolėsi prie at
siskyrėlio. Bet stebuklas 
blizgantis akmuo perskilo,
isz jo vidurio iszskrido didžiau 
sias speczius biezni ir iszszoko 
du žalcziai. Kaip bematant, vi
sos bites apsupo piktadarius Jr 
pradėjo gilti. Pleszikai reke no 
savu balsu. Iszbegti negalėjo, 
nes aplink koja buvo apsivy- 

nk-| nioja žalcziai.

Pagaliau pagailo atsiskyrė
liui pleszkiu, taip baisiai 
kianezu ir jis tarė:

— Užteks jau. Leiskit tuos 
žmones, tegul jie sau eina isz 
ežia.

Bites tuoj nustojo gytusios 
žalcziai
nuo kojų, ir pleszikai, gave lais 

bes, ernes darbo. Netrukus nk-|ve' kaiP kulkos iszlekc isz Pir' 
niuo buvo apverstas.

— Labai aeziu tau, žmoge
li, — tarė akmuo.

— Už szita darbu pasiimk, 
ana, ta didoka, prasta akmene-

szona
pa-

PAKELEVINGAS 
PLOTUS

Vienas žmogelis, kuris tan
kiai atbuvinejo kelione gele

------------a r
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NEPRKOTYTA
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Garsinga akforka Franėnzfrte 
Rachele buvo la'bai bagota, nes 
ir labai godi. Viena karta už-
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žinkeliu iszrado akyva spasa- 
ba ant taip vadinamu “pakele-_ _ ’ . tol Jvingu pleperių

i M ...

vingu pleperių” nuo k tiri u 
sunku yra atsikratyt kąda pra- 

> deda kalbeli. Neseniai iijipo in 
vagonu su kitu pakele vingu, 
ant kurio tuojaus galima buvo 

, paiimti, jog jaigu neprakalbes, 
tai jam lupos sutins. Kada trū
kis judinėsi nuo stacijos: “pie- 
peris” tuojaus pradėjo: “Ar 
žinai tamista kas girdėti apie 
Roosevelt a. ” “Roosevelta ?

* v ♦ ♦ ,

Roosevelta? — klauso pakele- 
vingas — kas tai do žmogus?

Pleperis nutilo ant valandė
tos, bet tuojaus vela atsiliepe: 
“Kas-žin kaili ten einasi 
Kast mm Venezueloi ? ’ ’ 
irius? Kastrius, kas tai per vie
nas? Pirma karta apie ji gir
džiu!

Pleperis dirstelėjo ant savo 
draugo nusistebėjas. Nes prie 
kitos stacijos vela paszauke: 
“Kas-žin ar Lietuviai jau nu
pirko narna kuri žadėjo pirkt 
S.L.A. Susivienijimas?” 
tai per vienas, nepažinstu —po 
szimts pypkių, kaip man nuro
do tai tamista daugiau pažinsti 
y patu, ne kaip politikierius!

Pleperis net paszoko isz pik
tumo ir tuojaus dasiprato, jog 
isz jo szposuoja per tai volą už 
klausė pakolevingo:
tamista nežinai nieko apie Ado 
ma”? Szmutorius nesusimai- 
szes tokiu užklausymu atsake: 
“Gal but. O kaip jo pravar
de?”

Pleperis nuo to laiko jau ne 
užkabino savo keliones draugo.
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vikriai misi vyniojo

kėlės ir'be aukso, tik su skaus
mais nusiskubino in kalnus, 
garsiai keikdami.

Tszbegus pleszikams prapuo-

kalnus

’ le bites ir žalcziai. Stebuklin- 
ii. Jis yra stebuklingas ir kam- ,lknn10 pa«Mare vėl svei- 
baryju žibes, kaip deimantas. 1 

Senelis pasiėmė užmokesti ir _
puejo in pirkle. I.

Greit prabėgo diena. Artino
ji vakaras. ‘

Atsiskyrėlis atsiklaupęs kar- 
sztai dekuojo Dievui už suteik
tąsias malones. Taip jam besi-1 
meldžiant, staiga in pirkele in- 
siverže du vyrai.

— Seni, — tarė vienas ju 
atiduok

kas ir žibėjo nsloja kaip saule.
t

>
vos spejes ineiti, — 
pimns aukso.* I

Atsiskyrėlis iszsigandes pra
tilo:

—: Brangus broliai, jau daug 
metu, kaip vienas gyvenu ir jo
kio aukso neturiu.

— , Bet mes liepiam atiduot 
nuksa, ir tiek, o jai ne, tai sztai ' j
— Ir pleszikas isztraukes di
džiuli! peili, parodo ji atsisky-

- relini.
— Dar karta sakau, kad jo- Į 

kio aukso neturiu, — tvirtino] 
ponelis.

Tuo tarpu pleazikas pastebe-1

Ir pleszikas isztraukes di-

su
Kas-

Kas

Tai gal

GERADEJYSTE.
«< > i «
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prasze ja vienas isz turtingiau
siu bankeru Paryžiuje -ktrri la
bai jam patiko, o kada pribuvo 
in pakaju, pategejo ant tftalo 
stovinti plouszta žiedu. -

« I

— Ach, koki puikus Žiedai 
paszauke.

f

— Gal pone paimt, tarė gas- 
padoris, — ir iszemes isz sida
brino sūdo bukietą, padavė ak- 
torkai.

*' * Ii ' " * ’ «■' * '* * *

Porpraszau, paszauke Rach-

SUSIRINKIMAS VOKISZKU OFICIERIU.
Pinna karta po kvietiniai Karei susirinko Vokiszki ofeieriai Berlyne ant peržiūrėji

mo per generolą Von Machensen, kuris stovi po kairiai pušiai.

I

Vienoja Virdžinijoja yra bur-
y

* • • * t » 1 •4 • i » 4|< * I »* I į

Motere netrukus po szliubui 
in savo antra vyra:

— Tegul gal taip nepada-. 
rysi, kaip padare mano pirmu- . 
tinis vyras!

— Ar szitaip? — Tai ka-gi t 
jis toki padare.

— Nugi numirė in dvi ne
lietos po szliubui ir paliko, man 
50-tukstancziu doleriu.

GERAI PASAKĖ.

Motina: — Melskies gražiai 
mano dukrele o eisi in dangų.

Onuka penktu metu: — Bet 
musu mažiukas Andriukas ne 
eis in dangų, na ar ne? .

Motina: — Ai’ mislini del to 
jog da ne moka poterėliu!

— O. — Ne nes da jis ne
moka vaikszcziot.
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SMARKIAUSIAS “KAUBOIS AS ARIZONOJ A.

dingieriu
Niekam netikusiu, 

Vienas biaurias žiotis turi, 
Nosi augsztyn keto, kreivai 

žiuri.
Ir da to negana, 

Užmuszi m u burd i ngieriaus 
• 11 kerszina,

.Taigų butu gerai, 
Laikytųsi vyrai.

Ten ir yra bajoru,
Dideliu labai ponu, 

Ka komunistus garbina, 
Kaip ant szakes aūgsztina.
Vargingi tai sutvėrimai,

Jaigu nežino gerai/ ' 
Girdėdami tipie Komunistus

Ka žudo gera žmogų.
G eri aus i a padarytu, 

Kad iii Rosi ja nusibastytu^ 
Bolszevikams in pagelba, — - . — - *

9

4

Proletarams ^kaįdyt gaivia. 
Tokiu ezion turime nemažai,

< M f

Apie kuriuos žino visi gerai.
♦ ♦ ♦

. Kur motore'gera,
Ten paredkas, visada,

Ten ir vyrui lėtoki, 
Ba nelaiko bile.koki. 

» • ' > > « r H •

Vyrai užsiima skaitymais, 
Ir visokiais, gerais rasztais. 
Ten girtavimais neužsiima, 

O jaigu jkada kvortele pasiima, • • • t 1 'V •

7

t

Ten girtavimais neužsiima,

Tai geria ir neklykauja, 
Sau žmoniškai pasibovija.

Mažai tokiu turime, 
Vienok j u randame, •

.i

I / | 4

Mažai tokiu turime

Bet daugiausia javingalviu,
Kuriu suskaityti negali. 

Taigi vyrueziai susipraskite, 
Girtavima pamerkite.

Laikraszti sau užsiraszykite, 
1 ‘Šaule4 ’ visi skaitykite.

Tasai laikrasztis yra del visu i v '
•žinomas

Ir nuo visu giriamas
♦ « *

Jaigu kas pikniką daro,
r» ‘ H O. . . i ■ '' *'*' 11 t"

Prie vieno priėjo, 
Praszyt pinigu pradėjo, 

Tasai net pasipurti, 
Užsispyrė neduoti. 

Pradėjo tada isz sales varyt 
lauk, 

Žmogeli ant kiemo traukt, 
Net ir merginu susirinko, 
O tas baliniams nepatiko. 
Na ir isz to kilo m u sz tynė, .

Kaip skerdyne, 
Skrybėlės pa s zk ėjo, 
Kraujai teszkejo, 

O vienas net savo nosi paly
dėjo, 

Ir ne nejuto kur padėjo.
Isztikro juoku įbuvo, 

Kaip vienas pasikavojo, 
Palindo, nesakysiu kur, 

Da ir sziandien žmonys juoku 
isz jo tur.

Na ir per tai giliuki turėjo 
Ba savo kaili apsaugojo,

?

Turi tai žmonai padekavoti, 
Kad mokėjo gerai pakavoti, 

Ba jaigu ne tas,
Tai butu gerai apipleizeravo-

tas.
I

DARBAS
§ Darbas, laisve ir dorybe, 

yra del žmogaus didele gražy
be. Jeigu taja grožybe užlai
kysi, tai da daugiau aplaikysi.

§ Per darba gyvata turėsi, 
nieko gatavo nuo Dievo neap- 
laikysi; ant to Dievas davė 
protą ir ne eme už tai joki už
mokesti.

§ Žeme viską iszduoda, jei
gu žmogus savo darba priduo
da; bot jeigu pats to nesirūpin
si, tai nieko ant svieto neturė
si.

§ Jeigu dirbsi tai kuna su- 
drutinsi ir savo protą sulobysi.

§ Krutėjimas ir del negyvu 
daigtu yra sveiku; ir spyna su
rūdys jeign ne sukinosi su rak
tu, ir vanduo jeigu stoves, tai 
netrukus smirdės, i— visame 
reiko krutet jeigu ne nori ant 
lazdo.; krutet.

1l l" ' ' ■ ti I

§ Jeigu ne dirbsi, Hiudco se-

žie asz ne tiek geriuosiu isz žie
du, kiek isz to sodelio kuriamo 
buvo žiedai.

Tai tieksiesi poni paimt del 
saves.

Po piet prasze Rachele idant 
ja nusiunstu savo arkliais ir 
karieta in jos narna, ba diruž- 
koja važiuot, gali ja apipleszti.

Gaspadopius tiko ant to, nes 
pak i lodamas Rachele in karie
ta, pasznabždcjo praszancziu 
balsu:

— Asz misi iii u, mano bran-
gi prietelka, jog norint karieta 
ne pasilaikysi 'bet teiksiesi par- 
siunst!

NAVATNEI UŽMOKĖJO.
Grosemikos rn dreiveri.
— Ar buvai Džianai atimti 

nuo to rakalio ka skolingas in 
sztora?

— Buvau.
— Ar gavai?
— Gavau.
— Na, norint karta; priesz 

Velykinia pamielino aipie sko
los ar daug davė.

— Nedrystu ne sakyti
— Na kiek gavai?
— Gavo du ypus in antaki 

ir da in užpakali inspyre, kaip 
laukan iszmetinejo.

• ••

natve turėsi.
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DARŽININKAS SURADO NAUJA KOMETA.
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ISZ BOBISZKU 
KNYGŲ

§ Jeigu vyras yra pagady- 
tas, tai puse bėdos, ba ji gali 
greit užverst, ant gero 'kelio, 
bet jeigu motoro paklysta tai 
viskas einalp° velniu, ba vy
ras no sztant moteres pataisyt.

§ No karta jauni aniuolal 
persimaino su laiku in, senus 
velnius. i

. i v ■ > ■ 1 ’

§ Kvailas yra tasai vyras, 
ka tiki savo moterei,
da kvailesnis, katras netiki ne 
vienai.

§ Pliko ir su žila galva vy
ro, teip mergos kenezia, kaip 
szuo žydo.j ; I

§ Dvejopas aszaras liejo 
moteres: aszaras gailesczio ir 
aszaras piktybes.

§ Taja motere tiktai nelai
me patinka, kurios pati to jesz- 
ko. Motere mokanti savo guo- 
doti pavorezia ir niekiausia 

I vyra save guodoti.
§ Kaip viena motore stojo 

terp velnio ir vandeninio ma
lūno, pradėjo kalbėti ir su ran- 
komis mosuoti. Malūnas susto-.

bdba nepaliovė kalbėti.-- a .s- s . , v ..

i

I
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Masaji Nagata isz Brawley, Kalifornijos, kuris augina 
daržoves dienos laike o vakarais peržiūrinėja dangų jeszkoda- 
mas nauju žvaigždžių ana vakaru surado nauja kometa, kuria
astronomai užvadino “Nagotu.

JUOKAI Kad jis nuolatos

Tai kaip ki^i szposus varo,
Isz to gali suprast,

, ; * 11 k i * m

Kad nekurto mėgsta ant kersz- 
to daryt.

Kur ten Kęntuko, \ 
Gubernijoj atsitiko,

Isz to gali suprast,

r

Į jo o bėtia itopaliovo kalbėti.

§ Katras vyras už daugii

JParengė pikniką kliubas,
♦ *1 • j* £ • o>

KAIP TĖVAS.
. , F* Į ‘

Duktė:
su manim barasi ir b&rasL

* m ■ i A

Tėvas: — Tai niekyata ir ga
na asz su tavo motina kas die
ne vaidijames jau nuo 30 metu 
o vienok sutikime gyvenome.

III ■ II—

— Ąr jau moki skaityt?
— Moku.

"*4

Jūsų sūnūs, neturi ma- 
Jau treczias 

menesis kaip sėdi toj paezioj
žiausio gabumo • ••

ant moterių kariauja, thi yra klasoj.
.ženklu, kad taisos moteres se- 
riiau per daug mylėjo. turi _ ,, knJ 8edi) tai malyl

, •— Tai nieko... gabumu jis
*

Na ar ii* kiti neatsiras?
Ant tos paezios dienos, •I riu kas žin?

Padare nors szoki ant sales,
Pargabeno naminio alaus,

§ Moteres be vyru da gale- paveldėjimas po tėvui.... Tasai
— įfoku. .

t,

tu apstoti, bet vyrai be mote-
— <' ■» < ■» i

> { 1 *

Everett Bowman isz San Carlos, Arizonos ant metinio 
įįll VftŽi IIVIITIO lz n 11 1 C311 vi Cl di nwinttbi nueini Tina nrx/ivwvi

jo ant stalelio blizganti akmeni I gyvuli ir suriszo in laika 16sekundu laimėdamas pirma do Netrukus pradėjo rinkt pinigų, 
I vana. . ’ . •>- j - ------ ... J I ....-----------,«J ’

kauboisu” pasirodo smarkiausiu nes perinote

§ Bartis ir vaidytis su mo-' 
teria, tai tiek ženklina, kad 

O kas ateis, tai už dyka gaus, I kate už uodegos tasinti. Nu-

.trauksis in prieszinga szali ir
V . i ’ .

>

jr pagriebęs ji suriko!
I

*1 ‘ ‘ ' toJau susirinko būrelis nedidelis, tverk kate už uodegos, o kate
V - — — _ — — » k ' ' ' « * * A " * * *

H
į

Ba už dyku alų dalys.
.» > jf' »'! J r . , «■ •

Badai po 50 centu,
% X

tiek pridirbs armiderio kad net 
F., kaimynai girdės. ?

f

Dadis iszima isz kiszenio pi-
A1 - 1i. > I i i | į

- Na tai suslebizavok “pi-
taip-gi sėdėjo per tris metus ragaiti ir sako:

4.kalėjime.
K 

I

t

SUTINKA.
Tėvas in duktore:

^.La iu^. A m. -A

* » ♦ f ' i Iji I, * I ' J lįį IlffWU

ragaitis” o gausite, ka tunu 
rankoja.

Ka? Tiktai keturios ne
dėlios kųip susivineziavojote o 
jau skundiesi ant savo vyro.

Jonukas susiraukė ir kalba:
— E, praszau dedas, tai ne 

sunku. Tegul dėdulis ka sun
kesnio užduoda... khip 4‘dole
ris |OSSS|^m^H

toI twitobN

I
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SHENANDOAH, PA.

I •
SAULE

t 4

i'r

r <

:įx>' ■:

i Isz Visu Szaliu
Lietuvis^ka

— Subatoja pripuola Žoli
nes arba Tn Dangų Ėmimas Sz. 
P. Marijos.

— Subatoja
Diena, Lakewood Park. Tuks- 
taneziai žmonių suvažiuos isž

• ' » ' ’’ ,4 ’ »fr. - 11 n- r

visu szaliu.
^— ‘Ta dietai MSaules”' rid- 

dakcija bris uždaryta viša did-
i ’t- .■ . ; .
Juozas Czebatoris isz 

Park Place" aplaiko kompėnsei- 
szioiH suszelpimo 2,250 doleriu 
kąipo. ą>tlyginima už netekimu 
kojos Įnikę dnrbo Lehigh Vul- 
les kas/klosia. Norints kompn- 
niją karsztai kovojo priesz už
mokėjimu bet ant galo turėjo 
jam užmokėti.
. —• Motinos! Jaigu jus nuei- 
tumet pažiūrėt in parkus kur 
jusu dukrele lankosi, tai netu
rėtumėt kur padėt akiu isz sar
matos ir, iszvestumete savo 
dukrele laukan už ausu. Dievaž 
net yeidas rausta nuo sarmatos 
žiūrint kaip jaunumene sziadie 
szoka ir pasieigineja tosia vie- 
t u ošia ir automobiliuosia kuru 
yra’siritoja parkuosią. i '

‘' Utanuiko ryta likos su- 
risžti iriazgu moterystes pana 
Vetonika Zinkevicziute, duktė 
zakristjono ‘Jurgio Zinkevi- 
czaus, 614 W. Pine uli., su Ru- 
* * 4h, ’ ■ *

dolfu Valentinu isz Tamakves. 
Kum Czesna suriszo mazga mo 
terystės. Jaunikis kitados gy
veno Mahanojuj, yra užbaigęs 
Szv. Juozapo 'kolegija ir dabar 
tūri dinsta sekretoriaus Coal
dale ligonbu te je.
*—’ Republikoniszka ų‘poli- 

fikiszka maszinh ana diena už- 
tvirtip sekanezius kandidatus 
tfrit urėdu musu Schuylkino pa
viete kaip: Kochas ant su- e
džiaus, Kirchner ir Walton ant 
kamrsoriu, Leiblich ant kont
rolerio; Jenkins Register of 

: Wills, Williams, Recorder of 
Prothanato-

na.Į ’

1

Deeds, Evans, 
riaus, Snyder lant District At- 
orney, Williams, Klerk of the

Fegley, koronerio,

Szv. Pranciszkaus Šešė

Cb’hrts,
CFėiiry surVejero ir Paul Houck 
ant kasieriaus. Su mažesniais 
ntiestiszkais kandidatais nesi- 
rūpina. ■ f » J

* « Ii l <

ru Vienuolyne, Rugpiuczio 12 
diena, Szv. Klaros szventeje, 
inVyko nauju seserų szventini- 
mai. Kup. Dr. Vaitkevicizius 
Seserims davo rekolekcijas ir 
ta paezia diena inszventino jas. 
KM Czesna dainavo ceremo- 

:nJjt>širi taipgi.
• ' i

1 * * A 4 •

Jubdeszkienes, 607 W. Maha-
<& 1 * ‘

vailcsztinejo penkis metus
‘ . T.

*f1
Elepno’ra, dukrele Marcs

noy avė., Panedelio diena ap- 
vaiksztinejo penkis metus savo 
gimimo diena. Daugelis drau
giu Eleorio riti tęs likos užkvies
tos ant tosios atminties ir visi -i 9 JT I t | ' J

.pasilinksmino puikiai.
— Jaunas vyrukas vadina

mas Buszkeviczius isz New 
’ Jersey kuris praleidineje va- 
' sara Lakewood parke, likos 
Biharkei sužeistas automobiliu 
h palaimėjo arti W. Center uly- 
-cztosQr . •

:' ^įfeSuiitojas u
D. Bukauskas pasidavė ant

Sau Ira” W.

kandidato direktoriaus moks-
U tTdf . u < • ‘ ■ - «;Y£utfh p tolimo daugelio
.^4 .« "y ’ f t • a d _ .

% <1

žmonių ir yrA viltis kad bup 
z iszritdrtis, Dbbar yra didele 
> proga ina/nrikti School Di-

iszritiirtis, Dabar yra didele 
t vrrf f ***< * 11 u /

‘ rtektorio Ir kožnas prisižada 
balsuoti.už savo tautieti.

i COUNTY TREASURER 
• (Ant Parletaro Kasieriaus)

. BALSUOKITE UŽ

WILLIAM SEARER
ISZ TOWER CITY, PA. 

Praszo juso balso Ir intekmes.

— Pati Antano Urbono, 401 
E. Lloyd uli., staigai apsirgo 
ir likos nuvežta in Geisingerio 
ligonbute, Danville.

— Jurgis Clirk, 1052 W^ 
Coal uli., ir Juozas Muszkovi
ržius, 407 E. Lloyd rili., važi bo
dami isz darbo ant motorcik- 
liaus nepatemino “ožiu” ant 
ulyczios kad ulyczia uždaryta 
ir geisdamas pasukti in szona, 
motorcikluš pagydo nutrenk
damas abridu. Abudu* vyrukai 
likos smarkiai sužeisti ir i nu-' 
vežti in Ash lando ligonbute.

t Konstancije, G metu duk
rele Antano Kasakaiczio isz 
Harrison, N. J. mirė Ashlando 
ligonbuteje nuo kūdikiu para- ( 
ližiaus. Mergaite lankėsi pas 
gimines Girardvilleje ir 
na*s apsirgo.
t Jonas PetraUckas isz Co- 

lorądos, mirė Ashlando ligon
buteje po trumpai ligai. Paliko 
paezia, dvi dukteres ir keturis 
sūnūs kaipo ir 13 anuku.
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101 METU SENUKAS APSI-
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PERSTATYS WASHING
TON*) ROLE.

Pulk. Frederick II. Payne, ke
tina perstatyti Jurgi Washing- 

la i ko apvaikszcziojimo 
ežio- 1932 mete Washingtone ant mi

rusio pirmutinio prezidento at
minties*. /

tona,

1 ■ *4 .........................

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Zeigler, Ill. — Iszhrdžius ko
munistu mitinga ju bute Rail
road gatvėje, policijos buvo > 
aresztuoti I. Illieviteh, Clara 
Saffern ir Antanas Ainomavl- 
czius, trys žymus Czi'kagos ko
munistai, kurie atvažiavo in 
miesteli varyti savo propagan
da ir agituoti mainierius prisi
dėti prie dabar strei'kuojancziu 
kai kurie kasyklų darbininku. 
Nuo ju buvo atimta gana daug 
literatūros, propagandai sklei
sti medžiagos ir maža rankine41 
spaustuvėlė. ArėsZtuOti asme
nys prisipažino priklauso prie 
komunistu partijos.

New Philadelphia, Pa. f Jad- 
viga Navrockiene, 62 metu, mi- 
re namie po ilgai ligai. Velione

* >1 • . 1 . H)' . J,

paliko keliolika vaiku. Pergy
veno czionais 32 metus.

Waukegan, Ill. — Szv. Bal
tramiejaus Lietuviu bažny
czios parapijonai, kurie užsis
tojo už kleboną kun. Joną B. 
Klori, ir tie, kurie ji isz klebo
no vietos stengėsi paszalinti, 
atsidūrė teisme kur trys triuk- 
szinautojai buvo nubausti. Vin. 
cas Zupkus, kaltinamas žmo
nių muszimu ir trukdymu mi- 
sziu buvo nubaustas 100 dole
riu. Aleksas ir Juozapas But
kus, su kuriais Zupkui' teko 
apsimainyti kumsztimis baž- 
nyczioje, užsimokėjo po de
szimts doleriu. Kiti visi buvo 
iszteisinti. Isz liudininku pasa
kojimu pasirodo, kad Zupkus 
užpuolė kleboną laike pamal
dų, gerokai ir sužeisdamas. Tu

A • ii l u ’

lai Stankaitiene buvo atsine- 
szus su savim in bažnyc&ia ke
lis tuzinus pasenejusiu kiau- 
sziniu skirdama juos kurt. Klo- 
riui, bet per klaida jais teko 
pasidžiaugti jos szului, 
šiam Zupkui, kuriam, kaip at
rodo, toko isz visu pusiu 
kentėti.

■■■ ..x

17-TOS LIETUVIU DIENOS 
. PROGRAMAS

Invyks 11 valanda ryto Lake
wood Ballroom. Dainuos šūvio- į
nytas choras susidedantis isz 
szios apielinkes parapijų cho
rui Chorai dainuos ir pavieni, 
Kalbės szie žymus kalbėtojai: 
gerb. t>r. Mikas Bagdonas, 
Lietuvos Atstovybes ise Wash
ington, rasztininkas, dabar ei
na pareigas atstovo nes atsto
vas iszvažiaves in Lietuva.'Kai

1 '

bos irgi gerai žinomas visiems 
sudžia Hon. Judge , Houck isz 
Schuylkill County Court. Tesis 
programa su ivairiaią žaisliais.

- I II . t

gar-

nu-

f I ''
- 'V

t>r. Mikas Bagdonas,

PACZIAVO SŪ 68 METU
Ii ' 1 *

L

Melbourne, Ariate
MOTĘftlA.

to ^Rober
tas SteVonsi 101 * metu; ‘kuris 
radosi priglaudoje del seneliu
ir sirgo,* likos nuvežtas in baž- 
nyczin ant. riasztu idant afrsipa- 
cziuoti siKnaszle kuri turėjo 
68 metus, g <f ■ '
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Nedeline Ekskurcija
* I

In New Yorka $4.00
I* a • ,r II ill ' ! 1 If* i I 1,11

I

—-—'—----- ■
ŽIOGUOZEI. UŽKLUMPA

■ f - J

I 
I •

ANT AVIU IR. VISETU.
' Jteruz^I^hiad. ‘ -4~ .Transjordh*1 

ne randasi tikras amaras žio- 
gucziu, kurie iaz stokos daržo
vių Įr mediniui lapu užklupo

Į *

ant daug visztuku o ir daugeli 
aviu papjovė arba sukariflžib-f

jr mediniu > ląpu užklupo

jo baisei. Visos daržovė3 nu-; 
kirstos per ta j i am a ra.

f ! ■ ---- -
ISZPANIJE KONFISKUOJA 

VISAS BAŽNYCZIAS

/

F

HONDŪRO.
Celes Davila, naujas mini sto

ris isz Hondūro, kuris ana die
na pribuvo in Washingtona 
apimti savo nauja dinsta.

, NEDELIOMIS
16 IR 30 AUGUSTO 5

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmue 
Matykite Rzi didžiausia Amerikos 
miestą. Matykite nauja Chrysler 
aukszta namą.

> ’B'
Spacklii Treinai Subaloi Naktį 

fiz Ryte
Shenandoah ........................ 12:35
Mahanoy City ... ...................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45

j ’ #

KYTRA LAPE
i i

• K

a V * _

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. į' 

Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. ' I
Kurt H. Schurig & Co 

50 BROADWAY 
NEW YORK 
ssaaaMMlW**- ---- '■

<•

Ji

'i^aX
u

&
jfT-----

Praleiskite vakacija prie mariu, 
Wildwood N. J. ir apsistokite

LYNDHURST HOTELIJE
236 Cedar Ava. Wildwood, N. J.

(Viena gatve nuo Boardwalk)
Valgis Ir nakvine >17.50 iki $21.50 
ant savaites. W. J. Kail u n as, Prop.

Keystone Phone 615-Y.

S

4

.• — Martynas Smolinskas, 77 
metu, likos surastas negyvas 
po medžiu užpakaly ja namo, 
kur nuėjo pasilsėt ir atvėst 
nuo karszczio. Senukas gyveno 
ant 77 Miner uli., Hudsone.

Chester Smith, 23 metu 
isz Plymoutho likos pastatytas 
po belą už mirti Helenos Super, 
23 metu, kuri su juo važiavo au 
tomdbiliuja ir iszszoko ant ke
lio nes nesidavė pasiduoti ant 
jo pakurstinimu/

-- Mikola Krajievskis, 13 
metu, isz Scrantono, kuris pra- 
leidinejo czionais vakacijas isz 
puolė isz luoteles ir nuskendo 
Lake Ladore.
—Franas Janka nekas, 36 

metu, 179 New Road, Wana
mie,^ likos užmusztas Qlen Al
den kasyklosia.

— Petras Lipinskas,i 175 
Nothingham uli., Plymouth, l’b 
kos skaudžiai sužeistas Lo°ri)ta 
kasyklosia ir likos ųųvežtųs in 
Nantikb ligonbuti. '

’ f " * f « I
---------------------------------------------- , ■■

Paskutines Žinutės
* ;> » J 4 n ' >. * • * 4 # < I

Geraz do Lima, Portugal 
/ Keli drebėjimai žemes 

iszbaidino daug žmonių, 
bledes jokios nepadaro.

V ’ Bloomsburg, Pa.

'j
Madridas, Iszpanije. — Pa

gal nauja konstitucija, tai val- 
dže ketina užgriebti visas baž- 
nyczds ir josios turtus po savo

« % w> « s. • i', i J 1

ežias draugoves, tai yra zoko- 
nirikiis isz Iszpanijos.

Iszpanijoi randasi suvirszum 
penkete deszimts katali'k.isz'kn 
zokonu drauguvtu su 45,000 
nariu, bažnyczios turtas susl-

l

f 
»

— ■ ■■■! H^l—

Medyja- sėdėjo tetervinas, 
Įjftpe, priėjus ji užkalbino:

Sveikas gyvas, tetervi-
i.t ivl n.i 4*nxrr. i.riletzilt

i—. (Sveikos gyvas, tetervi- 
neli, iszgirdus tavo balseli J 
atėjau pasiklausyti.
, — 8Voika: atsilankius! — 
tarė tetervinas. • ” ' • ' 
' Lape nudavė negirdinti.

— Ka sakai? Negirdžiu... 
Tu tetervineli, velyk nusileis- 

, sau pasi- 
mudu pasi- 

sznekucziįlotum, o nuamedžio* 
asz tavęs negirdžiu.

— -dlijau — sako tetervi
nas; — mums paukszcziams 
baisu afit žemes vaikšzczioti.

-i- Gal tu manes bijai? ,— 
paklausė lape. - *

go isz ko kilo musziai kuriuose — Ne tavęs, tai kitu žveriti

valdžia ir užguiti visas tikin-

deda isz 5,000 locnasczių ver
ties apie 75 milijonus pesetų 
(apie 6 milijonai doleriu.) .

Kada apie tai pasklydo žine, .. _ r i ' -ill.
komunistai isz didelio džiaugs-

J, • n I * • » • 4 ’ L

r»

paroda, bet policije tam uzbc-
mo šukele demonstracijos ir

, / . 11, - '-u?'’17

f ’

daug žmonių sužęista. Komu
• ta ?’ji* • l • V* i i j.* i* A ’nisįtai qjorejb iszszabktiua^Aęua..^/*”1

'AŲllJ < . tU:

i Rhhdo-

■■ I

li jo..
betI

11 ’ Bloomsburg, Pa. — Arti-?
4 4. . *

mam tarmeriui netoli czionaįs
P. J. Conroy karve atvedė ke-’

• f t ' ' < >« i . •

turis verszukus. Yra tai retas

— Septynios

f • .

atsitikimas.
U 'Chicago.

ypatos — trys isz czionals ir
trys isz Milwaukees, likos, už*

#l * 1 f » 6

nųifczti kada trūkis trenkė in 
juju automobili'u ant skers'ke-i 
lio. • - / .

1[ Torrington, Conn.-1[ Torrington, Conn. — Kum 
P. J, O’Oallaghan isz Oakland, 

J’ ' 4 «- b . »

N. J., pirmininkas katali’kisz
ku blaviniriku, .likos surastas
negyvas czionaitiriiam hoteli- 
jo. Velionis turėjo 66 metus.

turn ant žolynėlio 
vaikszcziotume,

I

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. viraziaua

In Atlantic City $3.75
Ihz Shenandoah 25c. viraziaua

NEDELIOMIS 
23 AUGUSTO 

' 6 SEPTEMBERIO
Matykite plakatus apie daugiaus.

H *

I %B

Pabaigos savaites ekskurcija

In Atlantic City $3.75
SUBATOMIS

15 IR 29 AUGUSTO
Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimaudykitc maruose. Pasivaik- 
szcziokyte ant Boardwalk.

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Ryte

Mahaooy City........................ 5:10
Tamaqua ............... 5:39

*

I

* ■

I *■

ne 
if

DYKAI—Suvis dykai 
daslžinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jei^u para- 
szysite tuojaus indeda- . 
mi kelias s te m p as del 
persiuntimo. Adresavo- 
kite sziteip: ■ •

Practical Sales Company, Desk S. 
1219 N. Irving Ave. Chicago, III.

6 66
GYDUOLE AR CABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma, diena,, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Moatia d«l kūdikio ssalcsio. *

i i

•4

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeU Phone 872)
331 W. Centra St^ Shenandoah,Pa.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rupeatingal 
ir gražiai. Busite pilnai alga* 
nidinti. * * ’ •

Iss Mahanojaus ir Girardvillei 
jeigu kas pareikalaus mano pa* 
tarnavime tai meldžiu man tala* 
tonuoti o pribusiu in deasimu * 
m i nutu. O’ Bell Telefonas 671

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar Cape May.

SUBATOMIS

15 IR 29 AUGUSTO 
12 IR J^J3Ę£TĘMBERIO 
Isz Shenandoah >7.74. Isz Mahano; 
City >7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regulariszka treia 
Atlankykite draugus ar gimines 
Matykite plakatus apie daugiaus.

■ ■■ mu—I..I Ima,..... I - -

Čzia smagi ekskurcija laivu

bijau, visokiu yra. į
— Nebijok 

dabar, iszėjo 
ant visos žemes1 butu meile ir 
ir sutikimas. Dabar jau’žvėrys 
viens kitam nieko nebedaro.

— Tai labai gerai! tarė 
tetervinas—^ nes sztai szunys 
atbėga, ir kad ne ilkazas, tai 
tau reiktu bėgt, o dabar nėra 
ko bijoti. ' ’ i *
' Lape,' iszgirdus i apie szuni 
ausis pastate ir jau buvo pasi 
kaiszius bėgti.- t« •

— • Ko-gi tu begi ? — tarė 
tetervinas^ —- juk *hikazasM' 
iszejo, szunys nieko nedarys.

— O kas juos žino! Szunys 
Hulrnr/n^ ky<i 1 ii nrri^rl A !a

* «

noiszmanele, 
ukazas”, kad i

9 
44c y xK -

25 ŽMONIS BUVO
F? I*. L LilLrLT'lJ

LAIVELIAI SUDAUŽYTI.

ucija

• * ♦ « 1 l *1 • I z J *
SMARKIOJE VETROJE;50

nil I ■■■ ■ ■». !■■ ... ....■Ii » ■ ■—i ■■■■■ I ■ 1.11 IR ■

W. TRASKALSKAS
LIETUVISZKAS CRABORIU8 \

Toutari, Francije.—- Penkes
,L T" ' ‘ w. i > ■

i|oszjmts laiveliu likote sudari-, 
žydais talko Kmąrkios viesulo^ 
jęuri staigat įilo czionais. Ma-'

- ' \ i ,A v • <1 j JI*:», r 1 * : r j a.

»* . ’ r i j . ’ / IV- * " • * t " ’•
žydais talke smąrkios viešnios 
m t * / i { • rt* ’• ‘ f ‘ 1

nomą kad in 25 žmonis pražu-'
I I, I ^1 - W I • ' p 1• ii

vo. Dangteli namu sugriauta.
— . . . • J t e\;. b
Laivai per visa nakti jeszkojo

Ilavonu pamūriję.
■ ■ •

NAUJAS ORLAIVIS
♦

♦

i

LAIKOSI ORE

7

Laidoja kunui numirėliu. Pasam- ! 
do automobilius ' del laidotuvių, į 
kriksztiniu, veeeliju, pasivažinfji- J 
mo ir 1.1 —Telefonas 506,

Malu City
,_HL.

. Uf-THE-HŪDSON $5.00
. " Iki Newburg

SUBATOJ 15 AUGUSTO
Szita ekskurcija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.
Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz . ~ valanda
Mahanoy City.......................... 1:43
Tamaqua .............................. 2:15

603 W. Mahanoy

I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mabanojuje 

Ant Antro Floro, Kline .Sstoro 
19 W. Centre St., Mebanoy City

ukazo*’ gal negirdejo.
• M a

KAIP PAUKSZTIS.
- % I. * a 1

Vienna, Auj^t/iją. 4
orlaivio tipate, kurš! gali padth

joj^ baigiamas statyti. ',Tasv^rj- 
lai vis pakyla staCZiai litid že* 
mes ir laikosi < 
mas. ' ’ '*'■

Naujasis tipa's yra heąuidn- 
žantis ir galr prisikelti ir nusiį- 
leisti be' a t sibegė jlmof ‘tai^ knJ 
bus galima apsėdi,visai be ero- 
dromu.* 1 ‘ .

Naujojo orlaivio tipo ąioto- 
ras energija pemesza staeziai 
in sparnus ir sparnai’ knita 

visai taip kaip

J ' -
• * (f , . . / *

KUNIGAS KALTU NUDURE
VYSKUPĄ. < . -i

•JPraha; Czekolpvąkija Ne
seniai tūlas icunigas kal'tu nu-

Nauja?

ryti dideli pervtersiha avįia^V

lai vis pakyla stateziai riud
4 • . •" *■ ' i Al 1 » l. ■ i ■ . %.

C

• l

Ore nėjud&hį-
ii- »'♦ . 1

1

11, Warwood, W.. Va. — An- 
glekasio ChąrĮe^, Hricolą'ko na-' 
mas likos diriamituotate antru 
Iča r< u in laikaZ*vienps sanvaL

kOs sužeistais. ,. “
t
dijifcmitavo lląlijdniszko koų-

* ĮjtlTi’ ' • ’ 1 , • i1 I 2

glekasio Charjc^, Hricolą'ko ria-
. t i- i i ljV . x '"V ? 1.. :

Jojo mote re. ir sžvogęris h- 
1 1 • 1 ‘ >

< <V*" 1 * 1

— Ki®. taki®

Bitedes padaryta 
ant $8,000.'Koh8ųlis ii^oą tahg;

.a

šulo narna.

vai sužeistas
,11 Havana, Kuba,.

f i"

Penkto-
I, ( o >. . - ' ' - ’ *. * I . . * V

lika revoliucijonįėriu likos už-

rimtiszkai, 
paukszczib.

’ *4* ' ’ ' •'

duro Slovakijos greku katami-
»

sute±e.. Žmogžudis aiszkino,

’It

ku vyskupą. Policija kunigu

kąd jiąriudures vyskupą del to, 
zJlUYJi A 1 U *'‘j * i 1 1 • ikad tas ji suspendavo. ' y i

V t a

t

11

Tai pasakius, lape sau nubė
go.^ M ' . ’ ’ . .... ? i ■ į i

k,■!, Jh/d,i —

JAU NE VAIKAS. 
' . ■

11 r r

- ‘-t Prbuvo dedis in sveczius pa
ėmė Juozuką ant keliu ir klau-
se:

( Na ka, Juozuk, ar jau-
mokiniesi? -----

—• Jau. t '
<1

...... "l,e" ■'

/PAMESTA *
f

/
.|» A-1*1 4f • ‘ .

Praeita sekmadieni (Augušt 
9) pamecziau pas liauto dama 
balta ziegoroli ir lenciūgą pu
Ktąroms A. W. G. JeiJcąs'ras^ 
Įtri įip&ldįiri duotie .žinc ir hjj 
latįys'TiigraJaK^ . ’’ 

,Wm. GUdeleviteiris, .. ,į»4'
318. Nicholas 8t„

S

11

Z . ‘ ■

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John MnRolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport. Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO 
. ' f ' ,|!

■ * »

Skaitykite “Saule”

%

į

K. RĖKLAITIS
.. UetuTiaskae Graboriue ——,

Laidoja numirėlius pa- l 
gal naujausia mada ir . 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
616 W. Spraee Sti. aa a m ai

■

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,358.62

Mokame 3-czia procentą ant - 
luditu pinigu. Proceuta pride- 
dam prie jum pinigu 1 Sausio Ir, 
1 Liepos. Mea norim kad ir Jue 
turėtumėt reikalausiu muau ban- * 
ka nepaisant ar maiaaardidelia.

I 
t

J. FERGUSON. Vice-Pre«.trKai

616 W. Spraeo Str^ 
Bell Telefonas 149 s 

MAHANOY CITY, PA.
306 'Market Stroot 

Bell Telefonas 441-J 
•' TAMAQUA.

; '-v

4* 6 '*

į i •.

Q. W. BARLOW. Ptm.; JWm. Gridelevicius, 
M G 

į--':4

■ •

F

t 
4 \

A ' *•

UI
"I. t•A*.
X,

1 *, ■'

-

r

Mnt Clair, ęnniĮ 

T"~

mW

t*Ai

r
i—— i ii ■ i "■n i...................................."■"i""■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.F
w 4

*

A

PAJESZKAU.

Pajeszkau Vinco Dagiiaiozio 
paeinapezio isz Sudargu ‘ Dara- 
pijds.’Pirmiau gyvenoj

MĄHANOY OITY, PA.
BER OF THE FEDERAL:RESERVE SYSTEM 

---------- $----------

■ Ak

?♦ 44 i' *

t >7
.>*» m"* * i

Mahanojaus prapertes bus daugiau verti kada naujas SV
Nicholas brokeris bus užbaigtas.

Tada Mahanojus bus geriausias miestas Suv. Valstijose

U—..................................................   — ■ ■

tErp PRIETELIU.
■J M s-.. x

• Ar žinai. ka girdėjau 
sznekant, net *bjau-

Asz dąėimtalinu jog ne 
irdejei Upta mane

c"

musžti sukilime, daug sužeistą.
. U Philadelphia. — Tarp kax

lininku kalėjimo kilo kare ku
rio ja ‘ sužeista du kalininkah

I sziadieii labai linksma,
'■ .......... ' ■

’ U , *> I I

J<ova pradėjo kaliniu vadas 
rBlackie” Zup’kovskįs.

1*1

4
* f

apie tave sznekant, net’ bjau
,.Uru krytie

- — Ajsz dasimisiinu jog no 
gero girdoje! įpib rįafiie'bri ost
JiiLb'Y'*

v <b 11

io isz Sudarguy 
miau gyveno €1 

land, Ohio. Tegul atpiszaukia 
rr":. j ’*w - : n1 M*. •ant adreso:!

George Totorąjtis,;
1 <W* Buss St

i ■ 6

,99

f

-E*A Mwnit Ai 4,»,i

t

eve-

So. Bethleham, Pa«
4 » tW% r

■b •

t

Ir ptapertes bus daugiaus verti.
I




