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Isz Amerikos
DAINOS PER RADIO ISZ 
STOTIES W.P.G., ATLAN

TIC CITY, N. J.
Lietuviu Szv. Marijos para

pijos choras isz Kingston, Pad, 
po vadovyste Prof. J. J. Sziau- 
cziuna's, dainuos per radio 
(broadeastys) Subatoj, Rug- 
piuezio 29, nuo 8 iki 8:30 vai. 
vakare paprastu laiku; nuo 9 
iki 9:30 valanda daylight sav
ing time isz didžiausios stoties 
W.P.G., Atlantic City, N. J.

Kurie mylite Lietuviszkas 
dainas, nepamirszkit užsisnžti 
radio tuom laiku.

szauktis

GYDĖSI SAVE MALDA;
PASZELPOS NEGAUS.

Indianapolis, Ind. — Izra 
Grabber, neseniai likos oužeis- 
tas Etna Coal Co., kasyklosia 
Forestone ir vietoja
daktaro paszelpos, tai pats wa
v' /gydo su pagelba maldos, nes 
prigulėjo prie tikėjimo Chris- 
tiena Science. Izra pasveiko ir 
pareikalavo paszelpos isz kom
panijos. Bet kompanija nu
sprendė, kad tiesos reikalauja 
idant ligonis butu kanccz pri
žiūrėtas per daktara, o kad dak 
taro pagelba atsake, per tai ne
ap laikys jokios paszelpos.

VISZTOS NAGAI ANT 
PIRSZTU.

Gladbrook, Oh io.
tai Vokietis Fredas Dettihayer 
dirbdamas fabrike, 
dvieju pirsztu ir nubėgės na
mo paėmė gyva viszta ir atplo
vęs du nagus, pridėjo prie vie
tos kur neteko dvieju pirsztu. 
In tris savaites po tam, užaugo 
tam neiszmaneliui du pusėtini 
visztos pirsztai. Dabar gailesi 
už savo staigu darba.

Kokis

NAMA

neteko

KADSUDEGINO
TURĖTU UŽ KA GYDYT 

PACZIA.
Clarksville, Iowa. 

Halcoomb, 
kaltes, buk tai jisai 
savo narna, už ka likos nubaus
tas ant deszimts metu. Jo pati 
nuo kokio tai laiko sirgo, o vie
natine gyduole ant jos ligos bu- 
vopermaina oro. Vyras neturė
damas pinigu ant keliones isz- 
siusti paezia kitur ir mylėda
mas ja szirdingai, puolėsi prie 
vienatinio budo aplaikymo pi
nigu. Padege narna, idant už 
aplaikyta asekuracija galėtu ji 
iszkeliaut in Florida ant szvie- 
žio oro ir atgavimo sveikatos.

J. c.
prisipažino Iprie

sudegino

NEGAVO DARBO;
PERPIOVE SAU GERKLE.
Philadelphia. — Kada bosas 

Maxwell Mfg. Co dirbtuves ap- 
reiszke Williamui McAndrews, 
kad del jo nesiranda daugiau 
darbo, tasai isz didelio rupes-
czio isztraukes britva perpiove Jina

KADA PLAKT VYRA
MOTERĖLES PERSKAITY

KITE SZITA O PAOZIOS 
PAŽINOSITE KADA.

“Kada mo
tore turi tiesa plakti savo vy
rai— Tada, kada praleidžia 
savo uždarbi eidamas namo isz 
darbo.” Taip patvirtino vyras, 
kuris tai datyre o juom yra 
Ray Mo’rris, kuris nesiprieszi- 
no skundui priesz sumnszima ji 
per savo paezia. Morris eida
mas namo isz darbo su savo sa
vaitiniu uždarbiu užėjo ant 
stiklelio in spykyze ir kortu ir 
ne nepasijuto, kaip neteko viso 
savo uždarbio.
Alėjas namo, neturėjo ka ati

duot paeziuliai, ta su samczin 
pradėjo szveist savo prisiegeli. 
Ant riksmo stfbego policijan- 
tai ir abudu nuvožė in suda.

Roy prisipažino prie kaltes, 
prižadėjo daugiau neatsilanki- 
net in spykyze na ir paeziule 
dovanojo ir abudu nusidavė na 
mo. Sudžia paliepė Morrisienei 
vela panaudoti samti ant vyro 
jaigu praleistu užmokesti, bet 
smarkiau o už tai ne bus bau
džiama.

Kimble, Tex. —

NELYGIOS BAUSMES UŽ 
SPYRIMA MOTINOS IR 

MOCZEKOS.
- -Tėnniuglon, Mich. — Czio- 
nais, jaigu sūnelis spyrė savo 
tikra motina, tai užmoka 25 do
leriu bausmes o jaigu savo mo- 
czeka, tai tiktai 1G doleriu. 
Ana diena Vincentas Gramas 
Ii kas arosztavotas už taji pra
sikaltimu ir užmokėjimą 
Motore iszgirdus sudžiaus
sprendimą pasakė, kad ji ne 
yra jo tikra motina, tik jo mo- 
czekn. Sudžia tai iszgirdes per
maino savo nusprendimą ir nu
baudė vaika ant 10 doleriu. —? 
Tai tau ir teisingysta!

$25.
nu-

rado

NEPAPRASTA VIETA 
PASLĖPIMO PINIGU.

' Rochester, Minn. — Praeita 
sanvaite mirė czionais senuko, 
kuri paslėpė savo pinigus ne- 
paprastuosia vietuosia. Jos gi
minaite po jos mireziai,
puodukyja szepoja 300 doleriu 
aukse. Toliaus jeszkodama, ra
do senoja 'bleszineja paslėptus 
tarp senu drapanų, kelis szim- 
tus bumaszkuosia, o apie szim- 
ta doleriu sidabru paneziakoja. 
Isz dvieju puoduku nuo kviet- 
ku iszkrete 800 aukso kurie bu
vo uždengti su žemo. Isz viso 
rasta paslėpta pinigu po mir
eziai Clara Grayslake apie 
5,000 doleriu, apie kuriuos nie
kas nebuvo žinojas iszskiriant 
giminaites.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU1 SUKAPOTA MOTERE 
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Jacob Co-
3. — Mrs. H. Hooverienexey Republikoninis kandidatas ant majoro miesto Massilon,()liio. 

apkriksztina nauja lai va Newp irt News, A^a.
2________ -ĮSE?-!-----------!---- —----- —--- ĮHHB

SŪNŪS UŽMUSZE
GIRTUOKLI TĘVA.

Ashdale, Pa. — Bort Ent
wistle, alėjas namo gerai iszsi- 
geres, pradėjo pasielgi net ne 
žmoniszkai su savo paežiu ir 
vaikais. Sūnūs negalėdamas 
žiūrėti ant tokio pasielgimo ir 
būdamas baimėje kad tėvas mo 
tina gali ukmuszt, pagriebė pa
gali ir rože ypa tėvui per galva, 
perskeldamas jam pakauszi 
nuo ko mirė ligonbuteje. Tėva
žudys likos aresztavotas, 
sūdąs vszklauses priežasties ža
di nstos, palydo jį tŲ}t įiųpsy- 
bes. r ■ ... ........ ,,,

SZAKE PERDURE JAM 
SMEGENIS.

Springfield, Mass. — Adol
fas Ratka, nuejas ant virszaus 
tvarto ant savo farmos, tiksle 
numetimo szierio arkliams. Už
baigęs savo darba, numėtė sza- 
kes žemyn, neužtomines, kad jo 
jaunesnis broli u kjis 
ant sziaudo, kada pamate in- 
smeigtas szakes in brolio pa
kauszi. 
galvos, 
pas (laktara, 
vaikas po keliu miliutu mirė.

RADO MILIJONO DOLERIU 
DEGTINES DIRBTUVE.
New York, N. Y. — Federa- 

liszki agentai, netoli prohibici- 
jos centraliniu ofisu, rado di
dele naujai intaisyta degtines1 
dirbtuve, viena isz didžiausiu 
New Yorke. Nuo pirmo iki sep
tinto aukszto, 485—487 Wa
shington gatves, rasta visokiu 
i n taisymu, vertes virsz milijo
ną doleriu. Agentai rado 16,- 
000 galionu iszdirbtos degtines 
užtektinai del 2,301,000 stip
raus gor ymo stikliuku. Szioji 
dirbtuve buvo inrengta pada
ryti 15,000 galionu degtines 
kas 48 valandas. Trys butlege- 
riai buvo aresztuoti ir stos 
priesz J. V. komisijonieriu už 
sulaužymu prohobicijos insta- 
tyrno.

485

Kada 
apie
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DINGO ISZ SZIENIKO 675 
DOLERIAI — VYRAS IR 
DU KITI ARESZTAVOTI.

PALIKO SAVO VYRUI 75 
DOLERIUS ANT PIRKI

MO DRAPANŲ.
Kansas City. — George Fle-

------ - <

TRIS KARTUS APSIVEDĖ 
BET PRAVARDES NE 

PERMAINE.
Baltimore, Md.-=-Mrs I. Grant 

diena isztokejo tre-isztokejo
sau gerkle. Likos nuvežtas in ežiu kartu už Benjamino Grant
ligonbuto kur po keliu valanda ’ nepermainydama ne karta savo 
mire. McAndrews radosi be
darbo per asztuonis menesius buvo tos paezios pravardes, 
ir konia kožna diena ateidavo

pravardes. Jos pirmas vyras

kuris staigiai mirė szeszi metai 
in fabriką praszyti darbo ant atgal. Antras buvo Mykolą • . • « . • s » • I J i _ • __ •____ _ •galo ubodo jam melsti darbo ir Grant, kuris nusiszovo keturi 
nutarė užbaigti savo gyvasti. metai atgal ir buvo brolis pir- 
Paliko paezia ir asztuonis vai- mutinio vyro o treczias brolio
* i kaleli<1 —

sūnūs.
J e 'I

NEPAPRASTAS KARSZTAS 
JAUNIKIS. 

t

Kansas City, Mo. — 
James McCoylo dagirdo
vinezevone savo mylemos kuri 
ji atimete, o su kitu ketino imti 
szliuba, pasirėdė in geriausias 
drapanas su kuriais ketino stot 
prie altoriaus su savo mylema, 
atsistojo prie duriu bažnyczios 
ir sulaikinejo visus sveczius, 
kurie ėjo iii 
szliubo tardamas: 
in bažnyczia, ba mano mylema 
mane apleido ir man yra neisz- 
ti'kima.” 

4

Mergina dažinojus apie tai, 
paliepė aresztavoti ji už pada
ryta blede, nes svecziai tai isz- 
girde, ne ėjo in bažnyczia ir no 
dalybavo svodboja. Tokiu 'bu
du atmestas jaunikis atkerszi- 
no gerai, o vesclka neturėjo jo
kio pasisekimo.

U ___________

UŽTRUCINO JAM 
MUNSZAINE.

Cedar Rapids, Midi.—- Už 
tai kad jo motoro bando nuo jo 
utsikratyti su pagelba trucyz
nos Anupras Fronczak, Czekas, 
užvedo Skunda priesz ja už už- 
sikebjejima anį jo gyvasties. 
Anupras alėjas isz darbo, nuėjo 
irt szepa, patrauko gųrkszni 
namiftes, bet rado joja zapalkrt 
galvutes o kelis kartus rado 
jas ir kavoja.

Dabartės bijo gyventi su to
kia ragana, kuri stengėsi ji nu- 
si-unsti ant kito svieto. Badai 
burdingerius prikalbino gas- 
padnė ant nutrucinimo jos vy- 
ro* J
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visus 
'bažnyczia 
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sveczius
, ant

Ne eikite

Isztraukės szako isz 
n u vežė au tomobili u ja 

bet nelaimingas

BEDARBE MERGINA 
NUSIŽUDĖ.

Paterson, N. J. — Norma 
Goldberg, 22 metu masziniste, 
iszgere karboliams, sudėjo ran
kas gražiai, užsiklojo paklode 
ir mirė. Ji jau buvo nedirbus 
kelis menesius. Paliko savo tė
vams gramafono ploksztele in 
kuria ji inkalbejo atsisveikini
mo žodžius.

RADO 900 DOLERIU 
PASLĖPTUS SKLEPE.

Langdon, R. I. — Mrs. P. J. 
Altoh, mirdama nepasako bro
liui,kur buvo paslėpus pinigus. 
Brolis jeszkojo po visa narna 
aut galo 'bandė gilinki skiepe^ 

, inkiszo
ranka ir isztrauke supelėjusi 
skurini maisziuka kuriame ra
dosi devyni szimtai doleriu.

Pamate rado skyle

MALDA PAGELBĖJO, PATI 
PASVEIKO IR PABĖGO.
Chicago. — Nevisados malda 

žmogui pagelbsti jo prispaudi- 
muosia ir apie tai gana gerai 
persitikrino Onupras Ferenza, 
kurio pati apsirgo ar tik nuda- 
vinejo liga, 
vyras eitu in
melst už jos sveikata, nes Ja ji 
ryta pavojingai sirgo.

Rawlins,1 'Mont. — Miestelyj 
Fonitenella, kaimynai surado 
namie josios miegkambaryja, 
su perskelta galva su kirviu, 
32 metu amžiaus Morta Ken- 
dell, kurios lavona pirmiausia 
surado jos vyras po tam pra- 
nesze apie tai kaimynams. Tik
slas tosios baisios žudinstos ba
dai buvo vagysta pagal polici
jos nuomone, nes 675 doleriai, 
kurie buvo paslėpti szienike 
dingo po žudinstai. Vyras nu
žudytas kaip ir du burdingie- 
riai likos aresztavoti kaipo nu
žiūrėti už žudinsta.

Lavona surado prie baczku- 
tes vyno,
kambary ja, o kaip policija ma
no, tai motore nuėjo prileist 
vyno isz baczkutes ir kada bu- 
vo pasilenkus prie baczkutes, 
ypas su kirviu turėjo būti už
duotas. Policija daro tolimesni 
tyrinėjimą ir yra tosios nuomo
nes, kad vyras nužudytos žino 
daugiau apie taji atsitikima ne

kuris radosi tame

ming, baisiai nemylėjo rėdytis 
in naujas drapana ir nuolatos 
vaikszcziojo apdriskęs ir api- 
pflyszes. Jo motore buvo kito
kio budo, nes mylėjo puikins 
parėdus ir tankiai berdavosi 
su George idant nusipirktu sau 
drapanas, bet jisai nenorėjo 
apie tai ne girdot.

Ana diena Flemingiene mirė, 
palikdama vyrui testamente 75 
dolerius, idant po jos mireziai 
nusipirktu sau nauja siutą ant 
josi aidotuviu. George isz to di
delio rnpcsczio, žinoma’ ne isz 
gailcsczio savo pacziules, pra
gėrė visus pinigus. Kaimynai 
susidėjo ir pirko jam siutą nes 
su nuplyszusiu negalėjo va
žiuoti in bažnyczia.

Motore melde kad 
bažnyczia pasi-

UŽSIENIU SVEOZIAI
PRALEIDŽIA $171,000,000

Washington, D. C. — Pagal 
Komercijos eksportu apskait- 
liavima, isz užsieniu svecziai, 
kurie aplanko Jungtines Vals
tijas praleidžia $171,000,000, 
gi Amerikos turistai užsieniuo
se praleidžia daugiau negu 
$800,000,000.

< -.ta**...... k*. 4 ' ' '
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Vyras
nusidavęs in bažnyczia, melde kaip nori apie tai kalbėt.
Dievo idat sugrąžytu sveikata 
jo paežiai. Sugryžes namo, po 
tai karsztai 'maldai, persitikri
no, kad pati isztkruju pasveiko

A— - - - _ - —ba nerado josios namie o ir pi
nigu kokius buvo sUczodincs 
per keliolika metu. Nuo kaimy
nu dažinojp, buk jo paeziule isz 
dūme po szimts velniu su prie- 
laidiniu in nežinomas szalis. .

NENORĖJO MAZGOT
TORIELKU; NUSIŽUDĖ.

Reading, Pa. — Už tai kad 
tėvas ja nubaudė diržu, kad ne 
norėjo prigelbet motinai maz
goti torielkas, 13 metu Mare 
Gryczka, iszgere trucyznos nuo 
ko mire in trumpa laika.

Tėvas paliepė mergaitei eiti 
in kuknia prigelbet darbe savo 
motinai. Mare nenorėjo klau
syt tėvo, o kada ja nubaudė, 
nuėjus ant virszaus iszgere tru
cyznos.

i
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PENNS YLVANI JOJE
919,000 BEDARBIU.

Harrisburg, Pa. — Guberna- 
torius Pinchot paskelbė rapor- ' 'fA. *
ta sustatyta valstijos bedarbiu 
paszalpos komisijos. Ant szio 
raporto remdamasis, guberna
torius parasze laiszka prezi
dentui Hoover’iui ragindamas, 
kad butu suszaukta specialu 
kongreso sesija. Isz szio rapor
to gubernatorius paėmė ap- 
Skaitliavima, kad 919,000 žmo-

PARDAVE SAVO KŪDIKI 
IDANT PIRKTI DUONOS.

* Policija 
Irviną

MIESTAS BE BEDARBIU.
Trumbull, Conn. — Tuo tar

pu kai visuos kituos miestuos 
yra daugybe bedarbiu ir savi
valdybes rūpinasi kaip juos 
žiemai aprūpinti, Trumbull 
miestelis, Conn., valstijoja ne
turi užtektinai darbininku. 
Sziomis dienomis miestas gavo 
$17,750 taisyti kelius, bet ka
da reikėjo pradėti, tai nebuvo «
darbininku. Isz viso terado tik 
12 nedirbaneziu, kurie nelabai

Plainville^ Wis. 
a resz tavo j o c zi o nais 
Trimble ant paliepimo jos bro
lio už tai, buk Irviną pardavė 
savo kūdiki už deszimts dole
riu. Motoro yra motina szesziu 
vaiku. Nuo kokio tai laiko toja 
szeimynoja vieszpatavo didelis 
vargas ir badas. Negalėdama 
apsgint nuo bado, motore buvo 
priversta praduoti savo kūdiki 
kaiminkai, idant tokiu budu 
užlaikyti prie gyvasties save ir 
likusius vaikus. Motore prisi
pažino prie kaltes o sudžia su
gražino kaiminkai pinigus ir 
lepe atiduot nelaimingai moti
nai kūdiki atgal. Josios vyras 
iszvažiavo keli menesiai jesz- 
kot da?bo ir da nesugryžo.

DUKRELE NENORĖJO 
DIRBT NEGAVO VALGYT.

“Jaigu nenoriElgin, Ill. — 
dirbti tiktai lakstyti tai ir val
gyt negausi.” — Toki tai uka- 
za iszdave Pelagija Spybalkie- 
no del savo penkiolikos metu 
dukreles Bellos.

Kada motina likos paszauk- 
ta priesz magistratu Sznagne 
ant iszsiieisinimo del ko ne 
siuntė savo dukreles in mokslą 
motina su aszaromis apsako su- 

4 <
ninku gyventoju Penilsylvanf- iszauginuu ir daviau pioksla sa- 
joj, neturi darbu. Szio raporto
kopija buvo pasiusta preziden- rimos o vietoja man pagelbėt 
tui.

■I *

niu, arba ketvirtadalis darbi- džui priežaste:

LIEPSNA APSIAUTĖ
MIESTĄ.

4 M t

Apie 300 u
rii.| Į Į

I vo dviems vyresniems duktė-

norėjo dirbti.Miesto gal v,a tu
rėjo maldauti, kad jie ■ eitu 
dirbti.

TURĖJO PACZIUOTIS SU 
UŽRISZTOMS 

AKIMIS.
Pasaic, N. J/ — Mykolą Si- 

kula, Czekas, padavė praszyma 
in suda ant persiskyrimo nuo 
savo paezios kuri neseniai pri
buvo in ilmerika paskui ji o 
priežaste nesutikimo paduoda 
sziktoia: Kada jisai turėjo 19 
metu jo motina priverto ji va
žiuoti in Duvale miesteli ir ten 
užriszus akis ir pakol susipra
to kas su juom atsitiko, likos 
surisztas mazgu moterystes su 
mergina, kurios nebuvo niekad 
mates, o motina už tai gavo 
nuo merginos 200 kronu, Po at
sipeikėjimui nuo tosios staigos 
vinezevones pabėgo in Ameri
ka, o jo pati paskui ji ątvažia- ’ 
vo. Nuo to laiko niekad negy
veno su savim. Imigracijos vir- 
szininkai ja sugrąžys atgal.

lt

AR SZUO GERESNIS AR 
VYRAS?

Rochested, Minu. — Mrs. A. 
C. Van Douch, szunytis “Dick-

Matai ponas, cziaudyt ir loti, o kad tasai pa
sielgimas szunyczio labai nepa
tiko vyrui ir melde nuo paezios 
idant szuni iszmestu isz paka- 
jaus, toji labai užsirūstino ant 
vyro if liepe jam iszsineszti po 
velniu laukan jaigu jam cziau- 
dymas szunyczio nepatinka. 
Isz to kilo barnis, pasibaigda
mas su teismu ir padavimas 
ant persiskyrimo. Dabar Van 
Douch provijasi puse turto sa
vo vyro — 75,000 doleriu ant 
užlaikymo saves ir savo szuny
czio, bet sūdąs atmete jos pra- 
szyma ir tik davė 25 dęleriug 
ant menesio.

užsiszalde ir pradėjo labai
1 ’•

tai abidi pabėgo. Turėdama da 
szita mergaite, nutariau, 
mokslo turi užtektinai ir dabar 
tegul dirba, ba asz pati beturiu 
isz ko gyventi nuo kada mano 
vyras mirė. Pasakiau jai, jaigu 
nedirbs, o tik uosi zulys po 
miestą, tai ir no valgys.” 
. Sudžia prižadėjo motinai, 
kad aplaikys paszelpa isz 
miesto, o dukrele turės leisti in

kad

Boise, Jda. Apie «5UU ug
niagesiu kovojo miszku gais
ra, kuris apsiautė visa Center
ville miestelį ir slenka (Juartz-

Jeį nepa
vyks laiku gaisro stistabdyti, 
tai gali sudegti abu miesteliai,
nes gaisras isz visu push! siau- mokslą ba taip reikalauja tie- . I 1 •
--------- - j Į 1 ' •

burg miestelio link.

ežia.
H

sos.
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Kas Girdėt
Nonžiigio isz New Yorko isz- 

keliaus keliolika žinunu ir -esz 
kotoju senoviszku užlioku ant 
parkaszcziu Brazilijos. Toja 
vietoja neatsilankc žmogiszka 
koja. Ekspedicija likos pareng
ta per eGografiszka Draugove 
Amerikoniszka Mnzoju ir Bo- 
taniszka muzeju New Yorke. 
Visi keliaus in taja nežinoma 
vieta su eroplanais, nes kitaip 
neglaetu in tonais jokiu budu.

Keleiviai pasiims su savim 
prietaisą krutamuju paveikslu 
ir trauks paveikslus visko ka 
matys. Jeszkotojai tikisi surast 
tenais taip vadinama “Dingusi 
Svietą” kaip ta vieta prami
nė Venezuelojay su vilczia at
radimo, tenais daugeli aukso ir 
deimantu^ nes pagal padarytus 
tyrinėjimus keliolika metu at- 
gaj parodo kad toji aplinkine 
yra turtingu auksu ir deiman
tais.

Jeszkotojai taipgi tikisi ten 
užtikti žvėrių kokie gyveno ant 
svieto keliolika 
metu atgal.
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NAUJAS APGINKLUOTAS MOTOCIKLAS 
DEL NEW YORKO

H.

Miesto valdžia New York paskyrė $21,476 del nupirkimo 
dideli skaitli tu motor-ciklu del policijos kurie juos naudos 
del sugaudima plesziku, žadintojų, gangsteriu ir kitokiu pikta 
darini. Ana diena miesto gatvėse atsibuvo kruvina kova tarp

*

policijos ir būrio banditu. Kovoja krito 2 policistai ir 3 bandi
tai. Vienas policistas ir 4 metu mergaite mirė nuo žaizdų. 
Dvylika sužeista paszaliniu žmonių. Pereita savaite ežia pasi
žymėjo skaitlingomis aukomis. Brooklyno saliune mirtinai 
prfmuszti trys gengsteriai. Kita diena rasta1* suszaudytas 
gengsteris pakelėj Brooklyno., Dar kita diena užmuszti du 
žmones karsztoja gengiu kovoja.

tukstancziu

Neseniai Portugalijoj atsiti
ko nepaprastas retas atsitiki
mas gamtoj kad tūla motere 
pagimdė net septynes poras 
dvynuku ant kart.

Yra tai antras panaszus at
sitikimas ant svieto. Laiminga 
motina septynių dvynuku, tu
ri vos 27 metus ir yra pati dar
bininko ant geležinkelio. Dvy
nukes yra mergaites.
kad motina sveika ir lyg sziam 
raškymui mergaites yra svei 
kos ir gyvos. #

Pirmutinis atsitikimas apie 
toki gimimą pasklydo po svie
tą septynioliktam szimtmetyja, 

. Vokietijoj.

su svecziu kurie buvo susirin
kę ant “chicken suppet.” — 
Kas buvo do priežastis žudins- 
tos — ar užvydejimas ar skupu 
mas vyro!

— Mrs. Magdute E. Ledson, 
32 metu, persiskyrusi motere 
isz San Francisco, Kaliforni
jos, pamote ir iszsižajlejo savo 
keturiolikos metu sūnelio, 
idant pasilikti miniszka Japo- 
niszkam Budliszkam maldna- 
mi. Sudedama prisiega zokonni 
toji kvailiuke priėmė 
“Unicany ”
viszko ženklina

Isz Visu Szaliu
NEPAPRASTA

FOTOGRAFIJE

Girdot

Chicago, gyventojas Louis 
Thiel priesz savo mirti padare 
nepaprasta testamenta, kuriam 
prižadėjo po 20 doleriu kož- 
nam isz savo giminiu ir priete- 
]iu, kurio atlankys jo kapa du 
kartus ant meto, tai yra 17 Ap- 
riliaus ir 17 Septemberio, tarp 
antros ir treczios valandos po 
piet.

Meile jo giminiu ir prieteliu 
taip buvo skaitlinga dagirde 
apie tai kad in metus laiko už- 
yaszyti pinigai ant to tikslo isz- 
ojoi Mirusi* tikėjosi kad palik
ti pinigai užteks ant to mažiau
sia per 20 metu.-

Iszsibaige pinigai 
skaitli giminiu ir prieteliu mi
rusio Thiel.
lankytųsi ant kapiniu mirusio 
jaigu neitu tu isz to kokis pel
nas.

gyventojas

s u mazy s

Ba ir kas ten

Liuduos yra priežastes del 
ko žmonys sau atimipoja gy 
vastes o karta ir labai juokin
gos kaip pasirodo isz sekaneziu 
atsitikimu:

Prie lavono Czikaginio gy
ventojau* R. J. Capono, 60 me
tu, kuris atome sau gyvastį no 
seniai Lincoln parke, su pagal
ba revolverio, policija surado 
gromata nuo jo sūnaus kurio- 
ja rasze: “Jaigu neturėsime 
pasisekimo gyvenime, tai mie
las teveli suraskie kitokį būda 
kaip trucyzna arba kulka.” — 
Vargingas tėvas paklausė
dos savo sūnelio iszrinkdamas 
revolverine kulka.

— Už tai, kad jo jauna pa- 
cziuleturėjo didesni pageidimu 
ant keptu visztuku no kaip del 

a Cox, 40 metu
fermeris isz Greenwood, South

ro-

baime
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ATNESZE NELAIMĘ , 
DVIEMS BROLIAMS 

KURIE PASISAVINO . 
PAVOGTA RANKA.

' . 1 »
- Ttiim) 

Austrijokiszkas keleivis lan
kydamas Egipto pirko nuo 
kupcziautj senoviszku užlioku 
mumijos andžiuvusia ranka,

I ’ 1 ! ' u ' '
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>, Luxor, Egyptau,

varda
— kas ant Lietu- 

“ Debesėlis Pa
kalnėje”. Galima manyti, kad

Debesėlio rakaleneje”. Diisz “
delis Budda turės tiek džiaugs
mo isz poniutes Ledson, 
turėjo jos sūnelis isz savo mo
tinos.

kiek

— Brangius pietus, norints 
gardu valgi isz karveliu turėjo 
ana diena du vyrukai Jonas 
Sztima ir Jonas Klapka isz Mil
waukee, Wis. O kad tiejei kepti 
karveliai už gyvasezio prigulė
jo Silvestro Brovskio ir paimti 
nakties laike, be pavelinimo 
locninko, todėl slidžia Shauh- 
nessy nubaudė juos po 80 dole
riu bausmes. Gal dabar abiems 
atsinores keptu karveliu atei- 
tyja*

*

PAJESZKOJIMAS.

sukryžiavotais kati-

I

A

Asz Stanislova Dubinskiute,. 
po vyru Lukszavicziene pajesz- 
kau savo kaiminkos Zosia La- 
szinskiute, nežinau mažam jau 
vedus. Atvažiavo in Amerika 
kokie 19 metu ir niekad1 nesusi- 
raszem. Tai meldžiu atsiszaukt, 
tųreczia daug ka j ūmi para- 
szyt arba kas apie ja- žinote tai 
meldžiu atsiszaukt sziuo adri- 
su:

Mrs. St. Lukszavicz,
37 E. High St., 

Coal Dale, Pa.

ANT GYVOS MERGINOS 
NUTRAUKĖ NUMIRĖLIO 

GALVA.
1 _____ Į.,..,—

London. — Pas viena isz d ir 
džiausiu fotografistu, atėjo-tu
la jauna ir patogi mergina nu
traukti savo fotografije. Vie
nas isz fotografistu ėmėsi prie 
darbo, pasodino mergina tin
kamai ir nieko nepaprasto ne
buvo galima užtemyti ant mer
ginos.

Bet kada fotografistai per
žiurėjo stiklą ant'kurio nutrau
kė fotografije tamsiam kam
barėli jo prie raudonos švie
sos, kone net apalpo isz persi- 
gaudimo ka pamate ant stiklo, 
nes ant kaktos fotografijos pa- 
temino numirėlio galva o apa- 
czioja su 
lais.

Fotografistas nedavė jokio 
ženklo apie tai merginai, ėmė
si vėl prie darbo nutraukimo 
naujos fotografijos. Ir vėl tas 
pats pasirodė ant stiklo. Pasi
daro triukszmas, tuojaus pa- 
szauke perdetini, kuris teipgt 
nutrauko trecziu kartu ta pati 
ženklą ka ir jojo pagelbininkaį

Mergina nutarė padaryti 
szposa isz fotografisto, nes 
priesz atėjima, pas fotografo, 
pasidaro sau tuos ženklus ant 
kaktos su kmyniniu atramen- 
tu, kuris ant skuros jokiu ženk
lu nepadaroi bęt.ant szviesos- 
veikia ir tokiu budu- aut foto
grafijos padaro ženklus.
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, SENIAUSIAS PASAULY 
ŽMOGUS 250 METU!

Shanghai, Kinija. — Bugp.. 21 
Loe Taingyun, 250- metu am-

kuria pavogė isz grabo kokis 
tai piktadaris i r. pardavė, kup- 
cziui. Auatrijokas nuavžiavo 
namo su savo pirkiniu, bot In 
kėlės savaites po tam, Austri- 
jokas atsiuntė kupeziui ranka 
atgal, melsdamas jojo idant 
sudžiuvusia ranka sugrąžytu 
atgal in graba isz kurio pavog
tai.
Ranka buvo suvyniota in pui

kia szilkine 'skepeta, o ant plr- 
sztu keli puikus ir brangus 
Egipszįjoniszki žiedai. Kup- 
czius indave ranka tūlam Ara- 
biszkam kaimiecziui idant nu- 
nesztu ranka in graba Matshe- 
psuto isz kur buvo pavogta, 

• bet kaimietis neišpildo pallc- 
' pimo kupeziaus ir vietoje sti- 

gražyt ranka in graba, numovė 
brangius žiedus nuo pirsztu o 
ranka užkaso už kaimo. Kal- 
moezio brolis sutiko nuneszh 
žiedus in miestą Caira ir par
duoti.

Ant rytojaus kai m ieczi o ark
lio pastipo o antra diena pasti
po jojo geriauses verblindas. 
Brolei tuom atsitikimu pradėjo 
nerimaut. Iškaso ranka ir pa
dėjo ant stogo savo namo, bet 
tu vakara atėjo didele viesu
lą ir narna sugriovė.

Norints jau turėjo tiek nelai
miu, bet godrumas pervirszino 
juju baime ir vienas isz broliu 
sumanė važiuoti in Caira par
duoti žiedus. Atsisedias s»ale 
geležinkelio lauke ateinanezio 
turkio. Po keliu valandų likos 
surastas negyvas szale gele
žinkelio. Pirmutinis 
tuom atsitikimu labai 
gando. Isz klszeniaus mirusio 
brolio iszomo žiedus, uždėjo 
atgal ant pirsztu sudžiuvusio* 
rankos mumijos, suriszo in szil- 
kinia skepeta ir nunesze in gra
ba isz kurio ranka buvo pavog
ta.

Nuo 'tojo laiko kaimuotis ne
turėjo* jokiu nelaimiu ir gyve
na dabar ramybėje. M'atyt loc- 
nininkas ar locnininke rankos 
meto koki prakeikimą ant tojo 
kuris ranka pavogė.
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kareiviu skubiai nuvažiavo in 
savo ritmus. Visa Havana pri- A .
pildyta Machado aznipu, kurie 
su kulkosvaidžiais ant stogu 
sergsti gatves.

Revoliucija skaitoma baigia. 
Nbpasisekitno priežastys buvę, 
viena — trukumas organizaci
jos tarpo sukiiclitf, kita — la
bai gerai sutvarkyta Machado 
įžvulgyba, ir treczia — iszdavl- 
mas. Santa Clara provincijos 
kariuomenes vada* buvo paža
dėjęs sukilimo vadui MenocaV 
tuojaus pereiti jo pusėn, bet 
kai sukilimas prasidėjo jis ne 
tik neperėjo, bet pats prisidėjo 
prie Mcnocal ir Mendieta aresz 
t avimo.

Sukilėliai dar neiszaiszkinti 
ir sako truks dar pora saval- 
cziu. Studentai, kurio ir ežia 
faktinai pradėjo sukilimą savo 
riaušėmis priosz diktatūra, 
dar nepasiduoda ir Havanos 
miesto dar laukiama nerimu.

ISZ LIETUVOS
* i ------------

PRADĖJO GRIŪTI SOBORO 
CENTRALINIS BOKSZTAS.

I

— Ingulos bažny-Kaimus.
I

LIETUVA LENGVINA PA
SU IR VIZŲ FORMA- 

LI6ZKUMU8.
Kaunas..— Vidaus ministe- 

rija iszdirbo projektą'užsienio 
pasu leidimams ir vizoms duo
ti taisyklių. Pagal ta projektu

ežios centrinis boksztas prade- ateity bus teikiami palengvinė
jo griūti. Del to szios bažny- maį gau(į pasus ir iszžiavimo
ežios likimui apsvarstyti buvo 
suszaukta speciali žinovu ko^ 
misija isz karo butu skyriaus 
atstovo, vid. reik. min. vyr. in
spektoriaus inž. Novickio Ir 
miesto <inž. Rei-sono. Komisija 
vis dėlto nutarė Ingulos baž- 
nyczia palikti ir negriauti, ka
dangi ji esanti vienintelis bb 
zantikas Lietuvoje. Buh pada
rytas boksztu ir fasado remon
tas.

f

brolis 
persi-

REVOLIUCIJE KUBOJE 
t . PASIBAIGĖ, f

Havana^ Kuba. — Pereita 
Subata gryžo isz karo 
dauko prezidentas Machado ir 
lydimas viso pulko ginkluotas 
slaptosios policijos bei raitu

'L/muANm' 
^ĄNCE FOLIO 
B piano’solo ■ 
^B Qontainb^ a choice Bį 

collection of the most U 
^B popular Lithuanian H 
H puču........................H

IIKIBXEIfiTA.
KMm-TOc.

I

Szi AĮbuma Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas

W. D. Boczkauskas-Oo. 
paretina, užsmaugė ją prie vi- Mahąnoy City, Pa.

. I

savo vyro, J<LMTG

U * I
MISIJONIERIAI SUDEGIN

TI 'ANT LAUŽO.
Pekin, Kinai. — Telegramai 

pranesza, buk Rev, Dr. Noman, 
kuris iszkeliavo in Shan Ling 
Tu su protestoniszkoms misi- 
joms^ likos suimtas per bandi
tus ir sudegintas ant laužo su 
dviems kiniszkiems dvasiš
kais per kiniszkus banditus.

Praneszta apie tai anglisz- 
kai valdžei kuri daro tyrinėji
mus ir spirals kiniszkos val
džios idant banditus nubaustu.

TUKSTANCZIAI ŽUVO; 30,- 
000,000 BE PASTOGIŲ.

Shanghai, Kinija. — Yangt- 
se upes potvynyje žuvusiųjų 
skaiezius spėjamas tukstan- 
cziu tukstaneziais. Tvanas už- 
seme 10,000 ketvirtainiu my
liu: 30,060,000 Žmonių liko be 
pastoges ir be jokio maisto. 
Upe pakilo 52 pėdui. Laivai 

gatvėmis.plauko miestu

*

f

vizas tiems, kurie isz Lietuvos 
in užsieni vyksta gydytis arba 
mokytis, nors tokiu gydymo 
arba mokslo instaigu butu ir 
Lietuvoj. . j

* Ekskursijoms gavimas pasu 
ir vizų pasunkinamas. Tik ta
da ekskursijoms bus duodama 
palenkvinimu, jeigu ju vyki
mas bus pripažintas tam tikru 
ihsteigu naudingu. Be to, tam 
projekte numatomi kai kurie 
palengvinimai Amerikos pi- 
liecziams, Amerikoje gyvenan
tiems, kurie atvyksta in Lietu
va.

NZIfl

giminaitis Balcziunae
gyv. tame pat vienk.

SUŽVEREJE ŽMONES. / T » f ‘
Sziom'is dienomis Biržų ap., 

Tarosziszkiu vienk«» savo mi
muose rastas nužudytas Jiirgis 
Szcrnas. Padarius apžiūroj ima 
paaiszkejo, kad Sz. nužudytas 
kirvio smūgiu, in galva.

Kriminaline policija
žmogžudyste iszaiškino ir nu
stato, kad ir szi 80 metu am
žiaus seneli nužudė velionio ar
timas 
Jonas,
Velionis (nužudytas tikslu pa
veldėti jo turtą, susidedanti isz 
11 ha.žemes su trobesiais.

Žmogžudys suimtas ir per
duotas atatinkamam nuovados 
teismo tardytojui.
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PASIUTUSIO VILKO 
DARBAI • *

Vilnius. — Baranovicziu ap
skrity pasiūtos vilkas užpuolė 
kaimene ir apriejo keletą kar
vių ir pora arkliu. Buvo su
rengta medžiokle per kuria pa
vyko, vilką nuszauti.

t

SZANCZIUOS VIRSZ 25,000 
GYVENTOJU.

Szancziai. — Kauno prie
miestis — Szancziai jau iszau- 
go tokio didumo, koks yra 
Sziauliu miestas, būtent, jau 
turi per 25,000 gyventoju. 
Svarbiausia SzancziU susisie
kimo arterija, Juozapavicziaus 
prospektas. Szi gatve tacziau 
pradedant nuo geležinkelio Ža
liojo tilto tokiam dideliam su
sisiekimui yra perdaug siaura. 
Kauno miesto savivaldybe da
bar tariasi su susisiekimo mi
nisterija del praplatinimo Juo
zapavicziaus prospekto nuo 
žaliojo tilto iki naujosios gele
žinkelininku valgyklos. Juoza
pavicziaus prospektas tenai ei
na per geležinkeliu valdybai 
priklausanczia zona.
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
*4 gM-

4

Jan užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali; sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai 

t

i

Knyga

apdarais. Preke su nu-

W.. D. Boczkauskas^Co. 
Mahanoy City, Pa.

. Lee Taingyun, 250' metu 
žiaus kinietis isz Kaihsien mies 
to vadinamas visu seniausiu 
žmogum visame puSaulye^ Sa
vo amžių senis skaito pagal 
nukirptu nagu, kuriu jis turi 
visa glebi ir kaikurie yra pėdos 
ilgumo. Iszauginti pėdos ilgu
mo naga reikia daug metu. Da
bar Lee Taingyun turi pėdos 
ilgumo nagus, kuriuos jau 
greit bus laikas kirpti. Lee ve
du 14 kartu ir Ituri 11 generaci
jų po savim. Dabartine jo jau
niausioji žmona turi 90' metu. 
Jis pats yra dar labai sveikas 
ir vaikszezioja ligi 34 myliu

r

I

Jper diena.
•» -U4Mrib>
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PLESZIKAI VIRVE SMAU

GĖ PANELE, KAD ATI
DUOTU PINIGUS.

Sziauliai. —> Piktadariai in- 
silauže in p. Rimkų gyvenamą
jį narna Pežiu dvare, Raudonu 
vai., Sziauliu apskr. Namie bu
vusi tik viena p., Rimkaite. 
Vienas piktadaris Rimkaitei 
grasino ginklu, kad netektu, o 
kitas užnėrė jai szniura ant. 
kaklo ir eme smaugti. Tokiu 
budu, piktadarei norėjo ja pri
versti jiems atiduoti pinigua. 
Laimei, prie namu tuo paežiu 
momentu prisiartino važiuo
janti žmones. Piktadarei iszsi- 
gando ir paleidę savo, auka pa

spruko ir dingo.

PERKŪNO AUKOS.
Liepos 8 d., Panevėžio apskr. 

Miežiszkiu valscz., Miežiškių 
vienk. lauko guaustinn mirti 
nai nutrenkė ganiusia karves

~ pik Stase Žilyte.
Szimoniu valscz., Oboniu km. 

žaibas .sudegino pil. Gogelienes 
Domicėlės gyvenamąjį narna, 
užmusze namuose buvusi jos 
sunn Petra, 20 metu amžiaus, 
ir pritrenke pasislėpusius pas 
Gogeliene nuo lietaus Mažyli 
Kaži ir jo seseri Anele, isz to 
pat valscz. Zubiszkiu -km. Pas
tarieji du atsipeikėjo. Pati Go- 

, gebene iszliko žaibo nepalies- J I
ta. Sudegęs Gogelienes namas, 
apie 1000 litu vertes, apdraus

tas nebuvo. Gaisro metu sude
gė namuose buvusia invairus 
trutas, 2000 litu vertes ir 120 
litu pinigu.

Ukmergės apskr. iszkritus 
lietui su perkūnija, žaibo buvo 

I užmuszta pil. Skominiene Ane- 
r [le isz Pabaisko valscz., Skomi- 

iiieliu km. . (
T-.....................................................|

CUKRAUS FABRIKAS JAU 
SZIEMET VEIKS, 

f

I

I

I

f

National Yellowstone parke nokurios meszkos taip pripra
tusios prie žmonių, kad tankiai valgant hineziu, net visai ne
kviestos ateina ir jeszko valgyt. Paveikslas parodo viena isz

Imeszku žiūrint ar ka tokio neras automobiliuje.

4
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Mariampole. “Lietuvos! 
cukraus sąjungos akcininku 
susirinkime- sąjungos pirmir 
ninkas P. Norkaitis praneszcĮ 
apie cukraus fibriko statyba,! 

[kuri busianti baigta Lapkri- 
ezio men. Praneszima papilde 
inž. Stanaitis ir Matulaitis. Isz 
ju pąaiszkejo kad 1931-3Į2 mt. 
priimtas eiatns p. mil. tt. Nu
matoma, kad 1932 mt. fabrikas, 
turės 906,000 lt. pelno. Naujon 
valcĮybon iszrinkti ponai Nor
kaitis, inž. Stanaitis, Vienožins 
kis, Tallet-Kelpsza,Aleksandra 
vicziuis. Revizijos komisijon 
ponai Matulaitis, Szode ir Bul- 
viozius.

lugnldinajteBaa te kabli* yra labai

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AUdenitaaa Paala»csl« Atei- 
Uaa. Su Malba kartrom. Pacai 
ehclMoaku. ParatakK Grąlkluka, 
Arablaiku ir Čigoniuką burtiatka.

laacyaa tr kiakvlaaam call būti •«- 
praittetL

MORALISZKA KABALA
Katra tetdeda taofaua ateiti. Ba 
Salamono NMt.

; TIKRIAUSIA BURYKLA
Budafe Cigonka tea Egipte BuMua 
Pulta. Dal vyru ir teutonu

Vise B TRIS KNYGUTKB 9E- 
TIKTAI Uftut

I

TIKTAI U1-. U . .
Prtrtuktte nuteis Na. OataMs 
tesąs trte karintos *at tssste. 
mtgaa galite įtarti ateoagaala.

W. D. BOCSKOW8KMX).
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Dievo Stebuklai
--------------:____________ ■ ■ ---------------------

Kaip ežia su juoipPaupariu miestelyj Plynių czaites.
gatvėje, ant pat galo pakalne- apsiversti ?” Taip dūmodamas, 
jo stovi maža triobele sziaudl- 
niu apkerpėjusiu stogu, 
griuvusiu kaminu,
siais langeliais, susmegusiomis 
sienomis.

Kiemelis kita syki buvo gra
žiai. aptvertas, bet dabar s'tra- 
kolai iszsivarte, vartai persi
kreipė. Ant to paties kiemelio

ap- 
apipuvu-

ir

riogso mažos kūteles kiaurais 
pamatais ir nudriskusiu stogu.

i\.nt tu aptreszusiu lauželiu 
karaliauja puikus klevas, isz- 
si kerojęs, iszsiszakojes, prie 
triobos galo po pat langais. 
Stiebas jo ne taip dideliai sto
ras, kaip tiesus, lygus ir auksz- 
tas. Szakos jo, kaip vainikas, 
garbanuotais lapais, dengia 
nuo saules kaitros beveik visa 
kiemeli ir iki puses gatves. 
Kaitroje meili jo pavese ir, už
ėjus lietui, gera uždanga, bet 
kaip jos visi lapai permirksta 
ir papuezia vejas, tuomet nuo 
jo szaku, 'kaip isz viedro, krin
ta vanduo. Tuomet gyvas daik
tas pabėga, in szali, o tas varg- 
szas triobelcs stogas kenezia 
susitraukęs, stambiausiasis la- 
szais kertemas, glaudžiasi prie 
savo szakotojo.kaimyno.

Tos triobelcs gyventojas Ir 
gražiojo klevo ponas ne senas 
dar žmogus, bet pasiligojęs — 
nors labai sveiku ir tvirtu isz- 
rode; niekados neguodes,
niekas jam neskaudėjo, bet 
kaip tik prie sunkaus darbo 
pavargsta, arba ko supyksta, 
tuojaus pradeda gerklėje 
smaugti, kojos sutinsta, kele
tą dienu turi ilseties, kol vėl 
atsitaiso. Viena karta jo pati 
nuvaro ji pas daktara, bet nie
ko tas nepadėjo. Daktaras už
gynė sunkiai dirbti greitai 
vaikszczioti, liepe saugoties pa 
vargti ir supykti. Kur ežia taip 
užsilaikysi? Samdyti berną — 
nėra kuo; žemes maža, reikia 
paežiam dirbti: suszilti ir pa
vargti kasdien prisieina, su
pykti vėl tankiai atsitinka. 
Todėl Blusius visados vai'ksz- 
cziojo kaip nesavas: rodos, nie
ko neskauda, o szirdžiai taip 
bloga, net kojos in žeme smen-
^a’

Rluejo .jam triobele pasitai
syti stogą jei ne nauja, tai nors 
ta pati aplopyti bet nebuvo isz- 
tekliaus. Džiaugėsi savo tokiu 
gražiu klevu, bet apmaudas 
eme,.kad jis taip gadina ir pu-, 
do triobelcs stogą. Kaimynas 
ne vienas jam kalbėjo, kad to
kio szakote medžio neverta 
laikyti taip užgulusio ant sto-

pradeda

v

go. Zemiskis derejo, norėjo at
pirkti lentoms. Pati tankiai 
bambėjo ant klevo, kad saules 
prie triobos neprileidže, o duk
tė Onute rengėsi net verdan- 
cziu vandeniu 'klevą palakstyti, 
kam jog darželi gadina, ter- 
szia. Visi ant jo rugojo, visi 

• jp neapkentė, bet jis nei vieno
neat bojo: Karaliavo sau ant 
visu iszsiszakojes. Pagalios 
nei kirtimo nebijojo, nes turė
jo prikalta koplyczaite ir Kris
taus muka inkelta.

i . Viena karta Blusius parei
damas isz darbo žiūrėdamas 
jn klevo durnojo: “Gražus, tai 
gražus, prie to dar szventasj 
po teisybes visame miestelyj 
tokio nėra, bet mano triobele 
baigia pūdyti užsigulęs. Bu- 
cziau jau seniai pardavės, bot 
pepatogu kirsti del tos koply- 

« *

• >

po tuopasirėmęs ant tvoros, 
paežiu klevu rymojo. Kur bus 
buvusi davatka isz kaži kur 
pareidama pradėjo ant Blu- 
siaus bartios:

— Kam,tu žmogeli belaikai 
tokioj koplyczaitej sulūžusia 
Dievo muka? Ar negirdėjai, 
arba nežinai, jog jei vieno sn- 
narelio trūksta, jau nėra szven- 
tybes,* o ežia kleve žiūrėk — 
jau be ranku. Jei tu naujos ne- 
inkelsi, asz kunigui pasakysiu, 
kad “balvonus”

I
"Blusius pakele akis. Tiesa, 

abi Dievo mu'kos rankos atkri
tusios nuo liemenio, nusviru
sios ant vinukiu, tik laikosi.

— Iki sziol vis dar sveika 
tebuvo, teisinosi.

— Tur but hei poteriu ne
kalbi, kad nei Dievo mukos 
nematai, niekados nepažvelgi, 
nei szirdies nepakeli — atsito
lindama davatka tratėjo.

Bliušius inejes in vidų rūpi
nosi :

laikai...

be penkių auksiniu ne-

— Tai musu visu nepama- 
tymas; kad koplyczaitej Dievo 
muku sugriuvus, pradėjo sve
timi žmones akis man badyti, 
turbut reikes nauja nupirkus 
inkelti.

— Asz jau seniai maeziau 
viena ranka atkritus — tarė 
pati — bet isz ko reikia nu
pirkti? Per szkapliema derė
jau,
duoda; isz kur dabar imsi? Au
ksinio druskai norai...

Blusius, parymojęs trioboje 
valandėlė, iszejo iii miesteli ir 
sutiko žemski; tas tuojau už
puolė derėti su jo klevą, siūlo 
jam atsispirdamas penkis rub
lius. Blusius neduoda be de- 
szimties. Atsirado ir daugiau 
pažinstamu, ome juos derinti. 
Zemskis dorojosi, derėjosi, ant 
galo ’susiderėjo už asztuonls 
rublius ir tuojaus užmokėjo vi
sus.

I

V 81P.EB

K J V vww *• * -
k „t.

A’ _

f / . ’ . ' . : I '■ . * H ' 4. H-’ 1.1 iiiii

BEDARBIU PADĖJIMAS CHICAGE IR KITUOSIĄ DIDELIUOSE MIESTUOSE
La-uko arti Lincoln parko Chicago, 
vena bedarbiai žmonis, kiti da su szei mylioms, nes neturi 
gauti. Kas bus su sziais bedarbiais žiemos laike?

medžiais ir krumokszcziais apaugusiam plote apsigy- 
sau pastogepinigu geresne

>

>
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DIEVAS DOLERIS
f*

Vaikai ir pati už viens kito 
spėliojo.

—< Nei viens ncinspesite — 
juokėsi Blusius — asz pats pa
sakysiu. .. klevą pardaviau...

Trioboje cziukszt visi nutilo.
— Kaip užsipuolė zcmskis

— tose Blusius — kaip pradėjo 
visi derinti, pamislijau:

Dievo mukos naujos
sulūžusios lai- 

negalima 
davatkos

tasze net iki

nėra
kaip intaisyti 
kyli, visi szaukia 
szventenybes

y

— Bet asz jo nekirsiu! — 
szauko Blusius — mano tėvas 
buvo inkcleg koplyczaite mas 
negalima kirsti..:

— Tai kokia szventenybe?
— atsiliepo isz būrio kažinkąs.

Dievo muka 'sugriuvusi, su
puvusi, be grieko, be nieko asz 
pats nukirszcziau, jei maii tik 
užmokėtu.

— Haraszo! — suszuko 
zemski-s — tu Kupri, rytoj man 
sukirsi, duosiu tau dvi grive
nas.

Mažai! reiketu paimti 
du kart po dvi grivenas.

— Vėl pradėjo dereties su 
kupriu; susidorojo du auksinus 
už nukirtima.

— Na, kad taszys Kupry* 
tai taszys —• juokėsi kiti vyrai.
— Kuprys buvo vienarankis, 
kairioji buvo maszinojo sumal
ta, kaip tarnavo dvare. Vąl- 
kiodavosi po miesteli, imdavo 
koki darba, jei galėdavo dirbti 
su viena ranka, O kiek uždirb
davo, tiek ir pragerdavo.
Blusius, parėjės namo, valgy
damas vakariene, narniszkiams 
pasakojo:

Pinigu truputi pasiga 
vome, bus mokeseziams rude
ni užsimokėt.

— Sėmenis nekultas par-
davei, ar kumele? — klausė 
pati.

•j"—• Žydams in kelione ap
siėmei t pridėjo vaikas.

•’■•n Aktąines turbut vežti!...

i

nėra, 
dar kunigams apskųs: iszaisz- 
kojo, vėl be galo stogą pūdo.... 
asztuonis rublius užmokėjo...

Kaip pirma visi tylėjo taip 
dabar visi atkartojo:

— Asztuonis rublius!
— Buvau užstatęs be dc- 

szimties neduoti.
— Asz manimi kokius tris « * 

rublius ir tai gerai — tarė pa
ti ne gana koks medis.

— Bent nebespelus mano 
rutu džiaugėsi Onute.

— Ar jau rytoj ‘kirs? — 
klauso Juozukas — reikes pa
gauti szaka szau'ksztams...

— Visas szakas mums pa
liks sukūrenti — aiszkino Blu
sius — tik stiebą atsiims, len
tas iszpjaus — taip sudorojo
me.

** »

— Gerai ir gerai užmokėjo 
pagyro pati.

— Bet man dabar 
tokio gražaus medžio; kieme
lis paliks, kaip szuo be uode
gos tarė Blusius.
isztraukes pinigus

ailu

Po tam 
paskleidė 

ant stalo. Visi vaikai apstoję ir 
nosis sukisze džiaugėsi:

— Oj koki gražus pinigai! 
Sztai rublis su burna!... czla 
mažesnis su burna. O kaipsu
skamba...

Pusrublis, pusrublis, man 
Irszukas rodo. Veizek, kaip ri
tinėjasi!. .

Klevas nei galvojo neliko 
nei vienam taip užsienio pini- 
gaiš! ’ 1 • • i

— Neiszmetykite vaikai! - 
tarė BTusius — reikia suskal- 
tyti ir padėti: nebijosiu, rinki
ko.

T" *

pusrublis,

Szalin nuo stalo iszbars- 
tysite! — szaukie pati — reiko 
sudėti in skrynia.

Vaikai suskaite sudėliojo ir 
atidavė motinąi: ta, suriszusi 
in skarele, indejo in Skrynia. 

. ... • ' 1 . ...« ' 1 *

Sugulus, visiems pinigai tik
muszasi galvoje, sapno; ne vie
nas vartė baltus rublius.
, Rytmeti, kaip szvinta, atėjo 
Kuprys su kirviu. Blusius pa-
rodė jam, kur kirsti kur nuleis
ti. Atitveręs, dar spraga in

Kuprys tasze, 
puryozio. Atėjo zcmskis ir Gai
galas su pjūklu. Klevas kaip 
virto, ir koplyczaite atsprogus 
tolyn ant gatves nuszoko. Die
vo muka sutrupėjo. Stiebą nū: 
pjovė, virszunc ir sza'kas m 
skiedryną nuvilkę, 
tvorije paguldė. Kirtėjai apsi
valo su žemskiu nuėjo. Blusius 
apie pusryti parėjės, vieną tik 
kelmą savo klevo rado. Dviem 
nodoliom praėjus visi jau apie 
klevą užmirszo, szakas suka
pojo beveik ir sukūreno. .

Blusius, viena ryta eidamas 
iii lauka, rado kaimyno arklius 
savo vasarojuje. Arkliai ne 
tiek suede, kiek iszprype, ant 
galo net sugulė miežiuose. Blu
sius rados tokia iszkada jam 
padaryta, .ycjs^ .ąuksz^įgnikas 
neatvirįo. Toki gražus buvo 
miežiai, dabar kaip patalas... 
Nori arklius pagriebti namo 
parvaryti tie lakstyti...

ga i n i od a mas pa va r- 
go aptroszko, 
susibarė su kaimynu, kurio ark 
liai buvo tas nenorėjo už iszka
da atlyginti.’

Blusius parojo namo ir krito 
in lova puszkąvo per diena be 
žado. Vakare nors parvedė ku
nigą, bet mažai 'susikalbėjo...

Ta pati vakaru ir pasimirė.
— Tolinus bus —.

1

Blusius
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sza'kas 
stiebą pa

supyko, po tam

GRAŽIAI PATAIKĖ
Kalvarijos Parausis, karta 

baro savo paezia, kad perdaug 
susideda su kaimynkoms ir kii; 
mulėms, ir sake:

—• Klausyk Kasto, Kas-gi 
bus isz tavos', kad tu visai na
mu neži ūri? Tavo dalbas dabot 
visztas ir prižiūrėti vaikus.

— Taip, o tavo darbas, da-
prižiūrėti paezia, kad viskuoni 
butu užsiganėdinus, kaipo szei- 
įmynos gasadine negu kad da
liai’ kas vakaras pareini vidu
nakti jau gaidžiui senei pergie- 
dojus. • ,

— Kode! asz turiu daboti 
gaidi? — Parausis užpykęs pa
klauso. J

— Nugi kad hakti ji girdo- 
tuni giedant.

V
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Nekurie Masacziužos Bolszcvi-

, Tas pasidaro: 
Vyras iszlupa kaili,

• Ir toji paeziule daili 
v Pas vaita bėga, 

Daro vyrui geda, 
Varanta ant jo iszima

Vyra in džela patalpina, 
Mato vyras, kad padare nege- 
J , rai,
• Suomes saVo rakandus daro 

makalai 
In platu svietą 

Nuo tokios,
Biaurios ^acztos.

1 Tai vyrueziai konia su visais 
taip būna, 

Katras insimyli in tokia per- 
1 kunia,
Brolyti žiūrėk ant merginos 

darbszios, 
Geru tėvu ir doros, 

Tokios žodi gero netaiko, 
Savo vyra už kvaili laiko 

Grinorium vadina, 
Per szluota szokina.

Veluk pasiimk darbsze ir 
prasta, 

Tokia bus tau prielanki visada 
Tavo pihiga ezedys, 

Kandžiu per diena nekramtys, 
Ir prieszAvyrus nosiszaipys.

O jąigu. pamatai, 
Kad jau negerai, 

Tada diržo nesigailėk.
, Kaili gerai iszperk.

Tada moterėlė pasitaisys 
Žmonis visi pamatys, 
Kad esi gud vyras, 

O ne koks kelmas.

»

9

9

»*■ « 

——
Jonas Glirudžius važiavo in 

Amerika pinigu užsidirbt.,Gir
de jo, kad Amerikoja galima po 
pora doleriu in diena užsidirbti • • * reiszkia po keturis rublius, tai 
juk paprastam kqmecziui labai 
daug. Užsidirbs pinigu if, par
važiavęs <lvairuka nusipirks. 
Tokia buvp Jono misija, ir toki 
troszkimai.

Amerikoja Žemaitiszki Jonp 
muskuliai darbadaviui. patiko. 
Pristato Joija, prie sunkiausio 
darbo skerdyklose. Toks dar
bas jam tai niekis. Dirbo Jonas 
už tris. O piifi^us tai taupė: 
pirkdavo sena duona, antros 
ruszies mėsa ir pusiau supelė
jusias deszras.Krove centą prie 
cento. Neturėjo ne iszeiginiu 
drabužiu, ne jokiu iszeigu jisai 
nežinojo. Isz naimu in darba Ir . 
isz darbo namo — tiek Jonas 
težinojo. Netoliomis da in baž- 
ūyczia nueidavo.
Jonas Gimdžius nusipirko sa

liuna. Dafbar pinigu susirinkti 
daug lengviau, 
salinnd, miegojo, valgo. Renda 
pigi, alus pigus, degtine ir ne
brangi o 
kius maino ir geria, 
eina. Doleriai plaukia.

Jonas gyveno

ežia Žemaicziai cze-
Biznis

3
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kai
Gryni kaip tilvikai 

Soviatini dangų ant žemes no
9. gali sutverti 

Nedaugiau prie saves pri
traukti.

Pasmelia ir alkani, 
Nežiūrėt ant ju negali, 

O merginos spiaudo ant ju

I m

9

Ba baisiai neko’nczia Bolszevi-* 
k u, 

■Gerai [mergeles darote, 
Jaigu tokiu nekeneziate,

Ba tekis Bolszovikas tinginys, 
Ne ant maisto juim neužpelnys.

O kad tokie ant žemes rojų 
padarys, 

Tai nusikapanos kaip arklys.

Dekite vyrueziai pinigus ir 
viską szelpkite,

O paskui nuo tokiu plūdimus 
klausykite,

Kaip jus tiejei “patrijotai
• visaip iszvadina, 

Prie sztamu kiaulių prilygina. 
Tai vis su Lietuviais taip atsi

eina,
Kurie prie tokiu glaudžesi, 

Apie tai daugiau nedainuosiu,
Veluk tylėsiu ir užbaigsiu. 
Kaip Lietuviai protą gaus, 

Tada neapsigaus, 
O ka ateity ja darys, 

Tai pirma gerai dalyką ap
svarstys. 

# *
Kokis tai vyrukas in patogu 

snukuti insižiurejo,
Na ir su ja apsipacziayo,

99
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Žinoma, buvo tai Lietuviszka

gatve, iszejo pas arklius, Ithd 
nei kirtimo balso negirdqti.

Szvelnus paisaiszki- 
nimas daug iszgali

Du szpicoliai, Jurgis ir Bal
trus, karta in stotise rasturan- 
tu nuėjo papusrycziauti. Užsi
sakė o dali striovos ir laukia 
kada atnesze, ir stzai; po neilgo 
laiko antesze, bet žiuri kad vi
sai po maža kąsniuką^ vos du, 
tris kartus atsikasti. Jurgis ir 
klausia tarno:

— Kodėl taip mažai atne-
sze?

— Matau kad justi malony
bes skubinates, tadgi ir priren
giau po maža dalele, kadangi 
traukinio nepavėluotumėte.

• Jurgis su Baltrum nesu- 
griebe taip greit ka atsakyti 
ant tokio mandagaus tarno pa- 
siaiszkinimo, ma^e kad taip tu- 
rejob uti. Suvalgo skubinosi in 
traukini, nors traukinis dar už 
puses valandos atsitraukė.

I

Pinigus Jonas taupe ir juos 
garbino. Už doleri jisai butu ir 
savo motina pardavės. Nors 
buvo dievobaimingas žmogus, 
bet laikui bėgant vieton szkap- 
lieriu dolerius pradėjo niekam 
nematant bueziuot ir jiems po- 
teriaut. Atgimė Žemaiczio įpO* 
goniszka siela: vieton Perkūno 
Jonas, Krikszczionybe pamir- 
szes, doleri pradėjo garbint ir 
jam poteriaut. Užmirszo Jonas 
namiszkius ir dvaruka; užmir
szo savo motina tęva ir brolius; 
pasiliko jam vienas Dievas do
leris...

I p

Po dvideszimts metu Jonas 
vis dar saliuna laiko toj pa- 
czioj vietoj. Dabar jau prohibi- 
cijos gadyne, bet szi ta vis dar 
galima parduoti. Jonas prisi- 
pirkęs namu ir namuku, dar ne 
vedės, doleri vis dar tebegarbi
na, dar vis 'beveik tais paežiais 
skarmalais tebedengia savo 
jau pageltusi kuna. Jo sio^i da
bar doleri dar labiaus garbina. 
Jonas skundžiasi, kad jau svei
katos neturi, kad jau biznis ne

BLOGAI PASIELGĖ
Szunsku bakuti, apskundė

vienas ūkininkas in teismą, už 
tai kad Bakutis rados ūkininko 
pinigus nesugražino, nors jis ži 
no jo keno yra tie pinigai. 1

—< Kodelgi pinigus rados 
pasisavinai ir nenorėjai ati
duoti. — Paklauso teisėjas.

— Malonus teisėjau. Pini
gus radau naktyja, jau visi 
miegojo neturėjau kam atiduo
ti: — Teisinosi Bakutis.

— Bet reikėjo ant rytojaus 
atiduoti:

— Ant rytojaus jau netu- 
rejąu ąel viena graszi,’ nes vi
sus praleidau. — Su nusižemi-

I I e 
taip eina, bet apart dolerio ki
tokio idealo ir dabar nobema-I ♦ «
to. Ne vienam bedarbiui jisai 
cento norą davės ir nemano
duot. Pats tikrai nebežino kiek
turto turi. Doleriu visur pri- 
kimszta. Kiti jau supuvę.

Prohibicijos agentai užpuolė 
Jono saliuna. Viską iszdraske, 
isždaužo ir narna uždare, o Jo
ną in kalėjimą uždare. Kiek vė
liaus namas sudegė. Sudege ir

H

Bot dabar d'ar tū no viena 
karta vidunakti negirdėjai ji* 
giedant, nes iki sziol nebudąvai 
namie.. O gaidys vis szaukdavo 
visa vakarine “Gaspadorius
namie.. 0 gaidys vis smaukdavo

Kairczomoj.
Parausis susiprato, kad no

M

gerai dare ir pasitaisė.

Skaitykite “Saule” ,3

s

Jono dievas jam kalėjimo be
būvant.
Guli Jonas savo namuko skie

po ir alsuoja. Kojos žaizduotos, 
szonai prakiurę. Galvoja kaž 
kas maiszosi. Vis doleriai ir do 
leriai akyse jam szokineja...

Kaimynai paszauke daktara, 
kuris pasižiurėjo ir iszejo... 
Ant rytojaus Jonas klajojo ir 
daug szenekejo. Vis reke: dujo-nimu Bakutis atsake.

Blogai pasielgei.. Užtad 
dabar tave siusime in taupini- 
mo mokykla pasimokyti paeze- 
dumo, nars per tris menesius, 
d, Ir Bakuti vargsza, nuteisė 
ant trijų menesiu iii apskriezio 
kalėjimą. >

kit pinigus, atneszkit mano pi
nigus, pirksiu dvara...

Mirė Jonas, drąlborius ne
vežė jo kuna in kapines ir už 
laidotuves 

. ’ *1 n 711 4 iį 1 i

nius likusius namuku^.

Amorikonka,., 
Bot tokia netrukus dakanka.

Kięk tįk girdėjau, 
Ir tokias pažinau, 

Tai no turi jokios, baimęs, į f < * . p M , i ’. .

’■I n
nigus, pirksiu dvara...

f

pasicme paskuti-

Tai tikras atsitikimas. Tik- 
ro žmogaus gyveninio apraszy- 
mas. . Naujienos. — Mat.

t
r1' ■

Isz tokios Elses, Keides ir Mei-
''

I
i

mes.
Skalbt, siut ir virt valgi nemo

ka, 
Vyrui gero neduoda in akis 

szoka, 
Bambiliais vakarais valkiojasi,

■ »

Su visokiais sporteliais laikosi, 
;Q ant galo, .....1

f U* ;

KVITU knygele Draugystėms del if**
ipokejimo pinigu ligoniams Preke

H 
iiitriana nog audetu pinigu 
■uairlnkimu. Preke - - - 1

W. D. HOČZKAUSKAS - C0„ 
MAHAbĮOY CITY, RA.

KVITU knygele Draugystėms del

Mat.
4 

—P 1

A-BE-CELA arba pradftla akftfcyMoJr 
b raatymo, dal Lietuviuku valini, ike 

W; D. BOCZKAUSKAS . CO^
rassymo, del Lietuviuku vaiku. 

I

MAHANOY CITY, PA.
v

I
jh
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ŽINIOS VIETINES ISZ SHENANDOAH, PA.

SAULE
_?;.t_____________ __________________ ..
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— Panedclio vakara EUen- 
gowan kasykloja likos užmusz- 
tas Simas Adamaviozia, 38 me
tu senumo nuo 310 W. Lloyd 
St. Jisai buvo pagautas tarpo 
dvieju timboriu. Buvę . narys 
Szv. Jurgio parapijos, kaliko 
tris vaikus, viena broli ir kele
tą seseriu.

— Henrikas Balszenikas, 
60 metu senumo kuris praeita 
Kctverga prapuolė kalnuose 
uogaudamas, gryžo namo anks
ti Nedelio ryta. Jisai sako jog 
paklydo girioja arti Hazletono 
ir nieko nevalgęs per dvi die
nas.
t Seredos ryta mirė Elena 

Leskeviczieno, naszle, kuri gy
veno po adresu 215 E. Lloyd 
St. Paliko tris sūnūs, dvi sese- 
res ir du brolius. Laidotuves 
atsibus Subatos ryta.

BUTU DVIGUBA
Bausme

Lekecziu (grybas kaž

■
* *-

ti —

isz

t

— Jau didelis laikas idant 
tarpo musu Lietuviu susitver
tu Milaszirdinga Draugyste, 
kurios tikslu butu szclpimas 
vargingu szeimynu. Juk Ma^ 
hapojui randasi gcraszirdžiu 
mdteriu su geroms jaustoms 
szirdimisį kuriuos privalo 
tuom užsiimti. Tankei galima 
užtikti tokes szeimynos' kurios 
reikalautu ar sziokią ar tokia 
paszialpa, kur tėvas serga o 
molina turi uždarbiauti ailt už
laikymo vyro, vaiku ir savos 
dirbdama lyg paskutiniu spė
kų, paaukaudama tankei savo 
gyvaste už savo mylemus. Pra
dekite moterėlės darba, juk 
crionais plati dirva ant tokio 
darbo o nuszlostysite vargo 
aszaras ne vienai ypatai, kuri 
jum dėkinga o in pagelba stos 
jusu visi geros valios žmonis. 
Žinote, kad Kristupas pasako 
kada Jojo užklausta, ka reike 
daryti idant butumem iszgany-

“Jusu geri darbai jus isz-
ganys o ne maldos.”

Mrs. Mare Waltericnc 
Kenosha, Wise., lankosi 

sziomis dienomis pas gimines
ir pažystamus mieste.

— Nesiranda bjauresnio 
papratimo, kaip keli žioplei at
sistoję ant kampu žiopsosi in 
visas szalis ir praeigius iszjuo- 
kineja. Džentelmonai to neda
rys, tiktai pusgalvei. Iszmin- 
tingas žmogus susitikias kokia 
ypata, atiduoda laba diena, nu
siima skrybėlė ir eina toliaus 
o iszdžiutprocziai neturi ant 
tiek iszmanymo. Burmistras 
miesto ketina padaryt paredka 
ant kampiniu stovylu.

— Ant East Pine ulyczios 
atsirado kokis tai galvijas, ku
riam per mažai randasi vietos 
ant saidvoko, ba kaip eina, tai 
pastūmė kožaia motina in szah. 
Badai jau nekurios. moterėlės 
susitarė paaukaut verszio sme
genis ba žmogiszku mažai turi, 
o ir ka turėjo' tai visai iszdžiu- 
vo. — Jeigu kiaule turėtu ra
gus tai iszbadytu visa svietą.

t
— Ana diena tūla motina 

gyrėsi priesz savo kūma, apie 
josios szesziolikos metu sūneli 

“smart”
mano sūnelis, ana vakara ci- 
garsztorije iszgrajino asztuo- 
nis dolerius ant kailiuku.

sziteip: 4‘kokis tai

9 9 

i 
Turi motina ko girtis! Tokis 
iszauginimas šunelio ir lepszc- 
imas motinos apie sūneli, da
vės taja motina ant senatvės 
prie kaulu... ir užbaigs savo 

‘gyvastį priglaudos name
* * * a "
Schuylkill Haven. O motinos, 
motinos! Per jusu apjakima 
del savo vaiku, darote jiem» 
ir sau skriauda ant senatvės!

gyvastį
» _ H. >

— Jeigu kas nori parauda
vote garadžiu del automobi- 
liaus, tegul ' atsiszaukia pasI

Balszenikas

►
SENAS AMERIKOS

KARISZKAS LAIVAS.

; Senas kariszkas laivas “Con 
stitution” atplauks in Phila
delphia, 18 diena Septemberio 
ir pabus tenai iki 1 diena Ok- 
toberio, prie galo Kenilworth 
ulyczios ir publika gales ji per
žiūrėti dykai. Idant mokslaines 
vaikai isz anglines aplinkines 
turėtu proga szi laiva matyti 
Readingo geležinkelis turės 
pigia ekskureija in Philadel
phia Subatoj 26 Septemberio 
ku rvaikai bus priimti per pa
lydovus kurie vaikus prižiuręs 
ir apves peržiūrėt ta laiva.
I Laivas “Constitution” arba 
kaip paprastai žinomas kaipo 
“Old Ironsides” buvo padiri)- “• ė 'y Old IronsidesM buvo padiri)- 
tas 1797 mete ir cme dalybas 
daug/be karėse. •

/ V* •

<
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Juozą Stankievicziu 535 W. 
Spruce St,

.. II

Į
• t ČAHtAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,858.62

Mokam* 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

I turėtumėtreUtalauesu musu ban- 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

1

G. W. BARLOW, Pre«.
j. FZRGUSON. Vice-Pres.irKas.

Lekecziu (grybas kaž už ka 
tapo apskustais teisman, dran
goje, už ta pali buvo kaltinama 
i r jo motor} su. Kiekį galėdamas 
Grybas teisinosi, kad nepapulti 
po didele liau^mo. ypiacz j( bai
me omo, kad nors nepatektu jo 
moteris. Gafcp, teiaiojas ‘nu
sprendė, kad Grybas \su jo mo
tore abudu yra ’riuspTvnsti ka
lėjimą*1 ant trijų menelsiu^Gry-

* * ♦ " : i f n

bo net ir blusos apmirė isž bai
mes, kad reiks abiod\pem su 
savo žmona kentėti ka Įėjimo, ir 
praszo pasigailėjimo. (

— Kagi nori pralyti? 
paklausė teisėjas.

— Daugalis teisėjau — su 
atsidūsėjimu prabilo Grybas.— 
Bausme priimu, nes'esu kaltas, 
bot malonei praszau, kad mano 
motere isz kalėjimo praliuo- 

■a. *' 1 ** . .,4 d

toro abudu yra riuspnensti ka-
i « J t

suotumete, arba ja in kita kam
barį, atskiru nuo manos patal- 
pytumete, nes kitaip asz ture- 
cziau dviguba bausme, viena 
nuo teise jaus paskirta, o antra 
atsiimeziau nuo savo paezios 
per tuos tris menesius.

— Nugi tik gyveni su savo 
žmona tai kodėl kalėjimo 
motere nenori? — Paklausė tei
sėjas.

Taip gyvenu, juk neką dary
siu, kadangi ja prisiekiau my
lėti, bet matote, namuo.se kas 
kita; jai ji pradeda mane akėti, 
as^ pasijceles isz triobos iszeinu

■,1 I ■ ■*

ir tuom sykiu esu ramus;
jaigu kalėjimo mano su ja už
rūkytumėte, be«e asz galėsiu 
isztu’reti.
kame dalykas ir paliepė atski
rai juodu pasodinti.

—*■ "■ ,1r

su

bet

Teisėjai suprato

Readingo Geležinkelio Ekskurcijos
■■■■■■■■I ■— W   I ■! ■ WM    I————————Mrt 

•» >h«W.iiM«#i#>1l>lll*wi|.'* I I I. ---  ---------- - ■  

16 Dienines Ekskurcijos in
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wild^vood, ar Cape May.

SUBAtOMIS
29 AUGUGSTO

12 IR 2G SEPTEMBERIO-'
.hz Shenandoah $7.74. hz Mahano; 
City $7.20. hz Tamaqua $6.78’ 
Tikintai geri ant visu rcgulariszku 
treinu ir nnt Pullman karu primo- , 
kant Pullman preke. Galima sustot 
bile kokioj vietbj važiuojant in ten.
Matykite ir iszglrskite Sangarfost 
Atlantic City 13 Septemberio.
j
Vokiszkos Dainos Draugyjoš.

SPECIALE EKSKUROIJA

ATLANTIC CITY 
$4.00 IN TEN IR ADGAL 
PETNYOZIOJ 28 Augusto 
Ant rogularlszko rytmetinio troino 
Ihz.
Mnhnnoy City ....
Tamaqua ..............

SMAGI NEDELINE
EKSKUROIJA ..

NEDELIOJ 6 Septemberio

In Philadelphia $3.25
Isz“ Shenandoah $3.50r 

ARBA '•

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00 

Atlankykite draugus ar gimines

5,000 balini choras po direkcija

valanda 
... 1:43 
.. 2:05

i

v

('ll

A

<

i

Isz Shenandoaia • $3l5(| r r 
i J

GELEŽINKELIO 
ANT READINGO

————ay———

NEW YORK
NEDELIOJ 30 AUGUSTO 

r

$4.00 in ten ir atgal
, ' . 4į < , R JT 4 t

PhdoiRkitė dieni? New Yorke arba 
Atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą. ,

hz

I

• I ' j' Shenandoah ..
Mahanoy City ,

’ • . . •Tnmnqun
7

/* p

4 • į 
is •»••••«•«••

Ryte 
12:85 

1:16 
1145

• . ....................................... „ .■ ■ ---------------------------------- --- -------------

Pabaigos savaites ekskureija

In Atlantic City $3.75
SUBATOJ, 29 AUGUSTO
Ant rcgulariszko rytmetinio treino

Isz ' Ryte
Mahnooy City......................  5:10
Tamaqua  ...................... 5:39

EKSKUROIJA PER 
LABOR DAY 

Patiedelije 7 Septemberio 

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 26c. virsziaua

In New Yorka $4.00
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READINGO 
GELŽINKELIO

I

I

i
I

, I '

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

4

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius fdel laid 6 tuvi u - 

.krikšztiniu, veseliju, pasivažinSji-
mo ir t. t. —Belf*Teiofonas 506 *
603 W. Mahanoy Ave; Mah. City

■ » ...... - ■

* J

i

i
I
i 

r

T

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 1 v v •' s « •

i 'J 1? 'I 11 ,l'\. A ,T »

Del informacijos rašykite in 
‘Dept. 4. I

Kurt H. Schurig & Co

aukščiausia narsto preke.

50 BROADWAY 
NEW YORK

rt I

I
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For County Treasurer
ANT PAVIETAVO KASIERIAUS

BALSUOKITE UŽ
!$•

'I

PAUL W. HOUCK
* i *

M*,.' 4,. *1. X-.

Isz Shenandoah, Pa.

ANT
County Commissioners

Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

Hi

M

t
♦
J.
b
r

* «,

1

J

t *

D 
F*
i į
k f

W. R. AdamsonF. W. Leib ir
Del teisingos, ekonomiszkos
Schuylkdl Pavieto reikalu. Tinkami vyrai ant to urėdo.

administracijos ir vedimo

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkas Graborius

1 . .. — — ' —7- '■*ri—T 1 #

ANT TEISBJAUS (JUDGE) 
BALSUOKITE UŽ

Richard Henry Koch
Atsakantis, teisus ir turintis 

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA,

_____________ _ . Ji I , , 
Mahanojaus Lietuviai ^balsuokite už

W. D. Boczkauska 
ANT SCHOOL DIRECTOR 

(Mokslainiu Direktoriaus)

«•»iv .. ..

u» *

<i* HriW1*' * ' .^4*
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Devintas-Metinis Didelis
'■>' ««
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* COUNTY TREASURER1' 
(Ant Pavietavo Kasieriaus) 

BALSUOKITE UŽ

WILLIAM SEARER 
ISZ TOWER CITY, PA. 

Praszo juso balso ir intekmes.

PA. Bmhb
» ■

II
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fi' * '

Schuylkill
Prasideda per Labor Day, 7 Septemberio, 10 vai. ryte

Per 4 vakarus.■ 1 4! •

< »
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aviėto Feras
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Praleiskite vakacija prie mariu,

Per 5 dienas
Ji! .

i
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Arkliu lenktynes per 4 pirmutines dienas. Automobiliu lenktynes bus
.» 1 k1;

t

Wildwood N. J. ir apsistokite 
LYNDHURST HOTELIJE 
236 Cedar Ave. Wildwood, N. J. 

(Viena gatve nuo Boardwalk)
Valgis ir nakvine $17.50 iki $£1.50 
ant savaites. W. J. Kailunas, Prop.

Keystone Phone 615-Y.

DYKAI— Suvis dykai 
dasižinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu para- 
szysito tuojaus indeda- 
mi kelias stempas del 
persiuntimo. Adresavo- 
kite sziteip: k 

Practical Sales Company, Desk S.
1219 N. Irving Ąve.

ANT SCHOOL DIRECTOR 
Shenandoah, Pa.

Frank P. Schumack 
Shenandoro Lietuviai balsuokite už 

savo tautieti.
t! 6 6 6

GYDUOLE AR TABLETAt >
Praszalina galvos skausmą in 80 mi
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moatia <1,1 kūdikio aaalcsio.
■ ■ — ■ '■ ................... A, * u i.' ■ ■ t ■

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOftlUS į 

331 W. Centre St; §henandoah,P«.
(Bell Phone, Dial 2-1512)

Chicago, III.*i

Petnyczioj.
! • « ■ 1 | X

Visa mylia visokiu stebetiniu perstatimu, smagi muzike, faierverkos
1 1 •11 J J • t ♦ j !1 *irnlrn^nsH ir/xrlmrs I lz^ rw rt 4- '

*

*

4 * 1111 Ii,
f

*

V’' 4 i

4 l

vakarais, vodeville perstatimai ir 1.1.

UTARNINKE, VAIKU DIENA

I i
•4

•4

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

t®"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

!>•--- r---- - ------ -------- -- ----0

I
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Visi vaikai bus inleidžiami ta diena dykai. Moksliniai ir pasilinksmi-
> * /*■ J ♦ '!■ •, \l

nimo programas bus surenktas vaikams,per ta diena.

SEREDOJ, BOY SCOUT DIENA
t ’ ’ • • I ’ - t ? 1 I, ? • • , ’ .

Scoutai isz viso pavieto ims dalyabs programe prieszais Grand Stand
L

Pirmas toks surenktas programas kada da nors buvo perstatytas
* ' ■ " i 4 — — L _r f i
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12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. '■ Jeszkojo tarnaitei 
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka.

i

Busite pilnai užga-

' I F ere. Scoutai parodys daug stebetiniu dalyku isz ju draugyjoš.
UY.

V
a ,r f 
liiJ

♦ .

I

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nčdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonubtl o pribusiu in dftszii 
minutu. Bell Phone, Dial 2^1612

■ 111 ■ i\ ... .  ..... .
■ ■ ..r . B MII Ii

jeigu kas pareikalaus mano pa* 
I 

fonubtl o pribusiu in dbszimta 
minutu. Beli Phone, Dial 2#1512 
■—■irt mm Imi. i iį į .i ................ f.

■j ii ujį1 ■ "nę,į j IU........ ,_____

PREKE 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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MAHANOY CITY, PA, 
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; ĮPRIBUS: GARSINGAS EVANGELISTAS 
prakalbas Seredos va 

kara ir klausytojams bus žingėdu jin girdėti.
. X ■ • '

PIRKITE TIKIETUS DABAR
• ■ ' • f k I *1 ' r * ‘ ’

Galima dabar priesz laika pirkti inžangos tikietus už nupiginta preke,

“Billy’’ Sunday, garsingas Evangelistas, turės
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po tris tikintus už viena doleri, tokiu budu suezedinat 50 procentą.
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GERESNE LAIKAI ATEINA
Readingo angline kompanija iszduos $4,000,000 del pasta- 
timo naujo St. Nicholas brokerio, tas parodo pasitiksima 
locnininku del ateities kaslink naudojima kietojo a»gUes. 
Mahanoy City visada bus kasikiu miestas ir publika visada 
naudos angli. Yra tai saugiausias, eriseziausias ir paran
kiausias kuras del namino naudojimo. Prapertes Mahanojui 
turės industrija ant kurios gales pasitikėti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAKOT CITY. FA

MXMBEB OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

namuo.se



