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Isz Amerikos!
Aresztavojo girta kunigą už

* pasiutiszka važi avim a.
Kenosha, Wis. — Kun. Ta- 

_ , prabaszezins 
pa-

Motore paliepė savo mylemui

— Palicije ša
kniui pasiskandinusios 

upėje

DU-KABT NEDELINI8 LAIKBASZTIS “SAULH” 
I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA:
AMERIKE: Ant viao mato S3.BB. Ant pusM meto Sl.SB 

EUROPOJE: Ant tUo meto
MP*‘LahBkiM Ir piningus visada siuskite tiktai ant saito ndreao:
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moszius Smerk a, 
czionaitines Slavokiszkos 
rupijos, persitikrino, buk pysz- 
kinimas automobiliuje Imda
mas girtu ne yra teip smagu 
kaip sau perstatinėjo, todėl li
kos aresztavotas ir nubaustas 
piniginiu bausmių.

* Kunigas prisipažino prie kal
tos. Automobilius kuris kuni
gėli instume in beda, buvo pa
dovanotas jam per 
nūs.

parūpi jo-

ai paki-
josios

Perkūnas trenke in narna, už- 
musze motina ir kūdiki.

Streator, III. — Laike dide
les viesulos, kuri staig
lo, Janina Matsko ir 
asztuoni vaikai pasislėpė in 
tvartu. Motina su dvieju metu 
šuneliu ir 16 metu Robertu pa
sislėpė in skiepą namo. Perkū
nas trenke in narna užmuszda- 
mas motina ir kūdiki o Rober
ta primuszc, bet greitai atsipei
kėjo ir užgesino liepsna kuri 
kilo nuo perkūno. Kitiems vai
kams nieko blogo neatsitiko.

vaikai

iszvarinet darbi-
Campbell

Nauja angline kova ketina 
kilti Virdžinijoi.

Charleston, W. Va. — Nauja 
angline kova ketina pakilti 

a cztonais, jcigii^ vnldža. ucju^ 
draus operatorius kasyklų ku
rie pradėjo
niūkūs isz stubu 
Creek ir Kanawha aplinkinėje.

Anglines kompanijos iszvari- 
neja anglokasius isz stubu už 
tai kad no nori dirbti už pre
ke pagal sutarti padaryta 1917 
mete.

Nužudė paezia, du sūnūs ir 
pats save.

Buffalo, N. Y. — Nužudęs sa
vo paezia ir du sūnūs, kada tie- 
jei miegojo, Henry Hopkins 
Lyons, 45 metu, inžinierius del 
General Electric Co., paleido 
kulka sau in smegenis. Prie
žastis žudinstos buvo ta, kad 
Lyons prigulėjo prie Kluksu ir 
bijojo, kad žmonis apie tai du
žiuos ir ji persekios.

Gaspadine nužudė savo 
burdingieri. ’

Philadelphia. — Mrs. Giova- 
na Ruggerio, naszle, laikanti 
namu del burdingieriu ant 19- 
tos ir Cambria ulycziu, likos 
uždaryta kalėjimo už nužudini- 
ma savo burdingieriaus Angelo 
Pamilio, kuri nuszove trimi 
szuveis isz revolverio. Priežas
tis žudinstos buvo ta, kad bur- 
dingieris nenorėjo gyventi su 
savo gaspadinelia, nes turėjo 
paezia Italijoj. Gaspadine in- 
puole in szetoniszka piktumą 
atkerszindama Angelini už tai 
szuveis.

H * 8,1 'Jll'

Baisi tragedije terp vedusios 
poros.

Timmins, OnL 
rado
motores tlnos Laszczuk 
Mattėgami, kuri nužudė savo 
vyra ves kėlės valandas priesz 
tai. Palicije pradėjo 
slieetva, surasdama lavona jo- 

gulinti ant grindų.

dar v t’i

antsios vvro
Lavono kojos buvo druezei su
riktos, galva buvo perkirsta, 
jog net smegenys tiszkejo. Dra
panos buvo aplaistytos karėsi
mi, o terp kojų radosi deganti 
žvake, kuria palicije
ir tokiu budu užbėgo sudegi
mą lavono ir viso namo.

Bnrdingierius 
la, kuris gyveno 
pas Laszezukus,

užgesino

Aleksa Tapo- 
ant virszaus 
sake palici- 

jei, buk Mikola ta diena atėjo 
namo girtas susibardamas su 
motore ir jaja sumusze. Gaspa
dine jam atnesze pietus ant vir
szaus pas Laszezukus, sake pa- 
licijei, buk Mikola ta diena atė
jo namo girtas susibardamas 
su motore ir jaja sumuszc. Gas
padine jam atnesze pietus ant 
virszaus su paliepimu idant ne 
ejtu žemyn, nes czystiua stuba. 
Vos gaspadine iszejo isz namo 
Aleksa isz akyvumo nuėjo že
myn, pamate kas atsitiko ir 
tuo jaus praneszc apie tai pali- 
eijei kuri atėjo iii laika užbėgti 
kitai nelaimei.

. nužudyti josios vyra:
Middlesburg, Pa. — Idant 

galėtu gyvepti su Ralph u 
Shadle, 1,7 motu vaikinu, 
Blanche Willow, 35 metu pati 
farmerio, paliepė jam nužudyti 
savo vyra kada iszejo medžioti 
pracjta Gruodžio menesi 1923 
mete, ir tik tomis dienomis 
Shadle 
buk nužudo fartneri ant nuola
tinio prispyrinejimo Blanches, 
kuri yra motina dvieju vaiku.

Vaikinas prisipažino paliei- 
jai, buk toji boba teip in ji insi- 
klepojo, jog jam nedavinėjo 
pasilsio diena ir nakti, gundy
dama ji idant ejtu su josios vy
ru ant medžiokles ir tonais ji 
nuszautu, ant ko 
tosios dienos 
kaip novalninka, 
inasi su jiiom ir 
niekur. Shadlui 
mas “ 
nubodo ir nutarė viską iszduo- 
ti policija i. Abudu likos užda
ryti kalėjimo.

F ’ į Ju .

Ne ejs daugiau in svetima na
rna gerti munszaines.

Lowell, Mass. — Jau dan- 
z gimi ne ejs in svetima narna 

gerti munszaines Adomas Na
ru t a vieži irs, nes už savo moks
lą užmokėjo 40 doleriu ir nete
ko bankines knygutes. Už taji 
darbeli likos aresztavotas An
tanas Miszovicze,

i

kelis

vyru pas pa
tu ja. diena buvo jujn 
pagriebė peili nudūrė

szoko in 
grabe su-

Nubodo jam pati — nužudė ja.
Now York. — Jonas Kavcc- 

kiu32 mot u,, gy v^en^int is an t 101 
Allen ulyczios, gyvendamas ųc- 
sutikime su savo paeziule Pau
lina, nužudė jaja, po tam užbai
gė savo gyvenimą szokdamasl 
in East River upe.

Jonui nubodo tankus atsilan
kymai svetimu 
cziulo, o 
už daug,

sveczius ir užduodamas 
mirtina žaiduli paczei in kru
tinia nuo ko po trumpai valan
dai mirė. Po tam iszbego isz na
mo, per visa nakti slankiojo po 
ulyczes ir ant galo 
upia, idant szaltam
rasti ramybių ir užbaigti var
ginga gyvenimu in kuri ji in- 
stume ji apgavinga paeziule. 
Jojo lavona palicije 
ant rytojaus, 

o
Atsiliepe jojo savžine prie gra

bo nužudyto tėvo.
Kenosha, Wis. — Szerifas 

atvežė isz kalėjimo 20 metu 
Williama Marshall, idant da- 
lybautu laidotuvcsia jojo tėvo, 
kuri buvo 
svaiginimo nuo munszaines. 
Sūnelis stojas prie grabo grau- 
džei apsiverkė, rugodamas ant 
nelaimingo savo paproezio gir
tuokliavimo.

surado

fiužudes laike ap- 
nuo

Po laidotuviųi

szerifas žudintoju vėla nuvožė 
n kalėjimą kur turės sėdėti lyg 
teismui.

Viesulos padare daug bledes 
t, farmeriams.

Milwaukee, Wis.
smarkios viesulos kurios pra
pute pro czidnais padare ble-

tik 
prisipažino pa Ii c j,jo i

,..... ............... ......... ........į.... . -...--r—.
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Lietuvis nusižudė isz nežino 
mos priežasties. Buvo gerai 

žinomas Shenadorije.
Farmington, UI. — Praejtp 

Paitodoli nusižudo Czionais An
tanas Do Vida it is, 40 metu am
žiaus nevodnsis ‘žmogus, kuris 
czionais gyveno 
metu, buvo 
kurie ji pAžino ir visi nusiste
bėjo isz jojo staigios/nirt ies. 
Velionis paleido dvi kulkas isz 
rn\-olverio: viena in krutinia o

žinomas Shenadorije.
Farmington, III.
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jog

niui Ii ngo

sutiko. Nuo 
motore laike ji 

t glamoneda- 
iK'iszlcisdavo 
tok is gyveni- 
nevalninko”

Pamėtė kūdiki nes jojo ne
galėjo iszmaityt.

Kada PranasBeloit, Wis.
Galiagan iszejo ant kiemo in- 
neszti vaiko vežimėli in stuba, 
nemažai nusistebėjo surasda
mas jame gnlinczia vieno me
nesio mergaite, prie kurios 
szlcbukiu buvo prisegta korte
le su žodžeis: ‘‘Turi groserszto- 

Pasiim- 
ir a ūgy k

ri ir visko užtektinai, 
kie mano dukrelia 
kaip savo. Neturiu darbo ir ne
galiu žiūrėti idant mano kūdi
kis mirtų isz bado. Mergaite 
gimė 29 Juniaus, josios vardas 
Jane. — Nubudus motina.”

Gahaganai nutarė augyt 
mergaite kaipo 
turi keturis savo, vaikus.

nutarė 
savo, norints

Kaip szi pasielgimą užvardyt?
Erie, Pa. — Ana diena atsi

buvo laidotuves Petro Patai
ko, kuri nužudo jojo pati Juze. 
Kunigas palaimino velioni ant 
amžino kelio. Szeimvna nužu- 
(lyto neturėjo jokio gailesezio 
del jojo ir pasielginejo kaip 
ant pikniko. Tik vienas suims, 

metu Kazimieras,
grabo,

23
.nuo tėvo
gailingai. Likusi szeimyna, ne- 
išzlipo isz automobiliu kada 
kunigas szventino kana nužu
dyto ir pauaszei padare, kada 
kana užkasinejo ant kapiniu. 
Apie taji atsitikima svetimtau- 
tiszki laikraszczei daug apra- 
szinejo ir paniekinėjo toki pa
sielgimą beszirdingos szeimy- 
nos,
neturėjo del nužudyto tėvo.

neatstojo 
verkdamas

nuo daugeli 
m v let u4

nu<5 visu

revolverio;’ viena in krutinia 
kita in gerkle.

Antanas Dauksza pasako lai
ke slieet vos, buk kalbėjo ta ry
ta su Dovidaieziu o apie 9 va
landa iszgirdo szuvius o 11 va
landa užtiko ji gulinti negyva 
lovoje.. Pasiszaukes
Budki ir daktaru Dimmitta ap- 
reiszke kas atsiliko.

Dovidaitis paliko seseria Gi- 
rait iene. Ashlnnde, Pa., broli ir 
seseria New Yorke, daug gimi
niu ir pažystamu Shonadorije 
ir aplinkinėje in kur atvažiavo 
isz Lietuvos, gubernijos Suval
kų, pavieto VilkAviszkio.

Laidotuves atsibuvo praėju
si Ketvergs isz Puflo kur ve
lionis gyveno ir palaidotas ant 
(lak Kidge kapiniu.

Savžudintoja's paliko groma- 
ta kurioje buvo 
teip: “

Juoza

gyvenimo, bu-

, kuriam su- 
dže paliepė sugrąžyti pinigus 
Adompi.

Narutaviczius atvažiavo in 
Lowell su pilnu kiszeniu, susi
tikdamas su Antanu Užgerda
mi po kelis stiklelius namines, 
po tam nuėjo pas Ona Malins-
kibnitt; fc’nr Artumai iiržmigd ‘ant

l'krleiftoį,oi kada pdbudo kiszenei

’MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 12 RUGPJUCŽ|oT924 (TUESOAY AUGUsFiŽ, 1924)

ISZ ROSIJOS ISZ LIETUVISZKU
‘ * z
Badas isz naujo kerszina 10 

milijonams gyventojams 
Mbskva. — Rosi jai kerszina 

dvylekta nelaime in laika do4 
szimtsmetu, tai yra, didelis 
badas. Soviatino bolszovikisz- 
ka partija nerymaujo isz prie
žasties iszdavimo nauju auksi
niu pinigu.

Pirmiause buvo svietine ka
re, po tam dvi revoliucijos, na
mine kare, insimaiszimas kitu 
sklypu, blokada, Baltas ir Ra u- 

•u. . . *

1

mire Wosperot li

szauke kaimynus inlt

per tai atsitinka visokiuIi os,” 
nelaimiu. Dabar nesenai viena 
motina paliko mažas mergai
tes. Viena pasiėmus degtukus, 
bežaisdama užsidegė drapane-

ii-

i f

donas sukėlimas, kolera, tipuf- 
sas ir mala riję po tam baisiui 
badas per tris metus.

Naujas pavojus 
szina badu deszimts 
nams gyventojams 
provincijoj

dabar kor
ini lijo- 

Caricino 
Kansu

laikrasz-

(didumo 
valstijo Amerike.)

Nužudė savo drauge, kad pri- 
sisavyt josios parėdus; ir ki 
tos tam panaszios žudinstos.
Maskva. — Del revoliucijos, 

politinio karo, vargo ir bado 
žmogus gyvastis Rusijoj pasi
daro pigi. Kasdien
ežiuose pilna apraszymu, kaip 

nusižudo ar 
nusižudė ar 

nužudė kitus del menkių men
kiausiu priežaseziu.

Vyriausia tu savižudvbiu ir 
žmgžudybiu priežastis — skur
das ir badas. Vienas ypatingai 
atkreipęs in save domes atsiti
kimas invyko nesenai. Nepap- 

| rasįai ‘graži, 17 metu mergai- 
I to Dunia Golovkina, užinusze 
kita jauna mergaite, savo drau 
go, tuo tikslu kad gavus jos ru- 

I bus ir pardavus juos už deszim

vyrai ir moterys 
vvrai ir moterysparaszes szi- 

Diona 4 Augusto, 1924,
8 valanda isz ryto, asz, Anta
nas Dovidaitis atsisveikinu su 
visais, dovanokite man jeigu 
kam padariau ka pikto, ejnu in 
kita vieta ant
cziuoju visus, kur nųejsiu, tai 
nežiną u, nes la i sunku pasakylTt 
svietui. Ejnu in goresne gyve
nimo vieta. Siunskite mano ku
na giminėms, geidžiu idant pa- 
laidotu mauetiojo!, kūne mane |ti tlolcriu Tai buvo alltn,s ta 

atsitikimas, 
nužudo 

pasisavinti

mylejo.
niokuom.

’si/O Z
? J

io svieto turtai vra e

KAIMELIU.
<l|‘ l ».i». hwmihiu . ............. ■imi.......... ii n iii.... .

Boston, Mass. — Juozas Bu- 
dinskas, 34 metu vedusia vyras 
gyvenantis ant 98 C._ ulyczios 
South Side,
gon bu tėjo, nuo porpjovimo sau 
gerkles. Juozas užsidaro mieg- 
kambarije, o pati prijausdama 
kokia tai nelaime, stengėsi isz- 
veržti duris, bot nepajėgė. Pa- 

pagialba
kurio iszmuszc duris surasda
mi Juozą gulinti 
ant grindų.

— S. Karlaviežius, kuris 
gyvena po N r. 21 Portland St., 
apskundė teismui . savo tjia- 
czia Petrone, sakydamas, kad 
ji ir visai nežiūrinti mažu vai
ku.

kraujuosiu

Teismas ja nusiuntė ant 
szteito farmos netoli 
waterio.

— John Morgan, kuris gy
vena po No. 85 Myrtle St., at
sigulė lovon pypke rūkydamas 
ir užmigo. Pypke iszkrito isz 
dantų ir uždegė patala. Mor
ganas taip apdegė, kad ji rei
kėjo ligoninėn vežti. Tas turė
tu būti pamoka, ir kitiems pyp- 
koriams, kad in lova su pypke 
nereikia guli.

B r id ge

Stopa n i joDetroit, Mich. —
Vitkauskiene ana diena aplai- 
kc persiskyrimą nuo savo vyro 
Viktoriays, su kuriuom pergy
veno tiktai |du metus;veno tiktai du metus; nes il
giuos negalėjo su tuom žvėrių 
gyventi,. Vįktor i s tanko i isz- 
vilkdaVo savo paezia už plau-

le, ir pakol kaimynai pamate, 
labai apdegė.
blogoje padėtyje 
nepri žiūrėjimo.

— Kai buvo dauginus dar
bu, tai kelios paeziutes apleido 
savo vyrus ir drumstėsi su ko
kiais ten “daugpacziais.” Bet 
darbams sumažėjus, patemyta, 
kad kaikurios jau pradėjo gryž 
t i ir meilintis prie savo vyru, 
nes mat nebėrajsu kuo 
voti.” Tik dar nežinia, 
vyrai butu tokie žiopli, kad an
tru sykiu vestu, — nes laikams 
pagerėjus, jos vėl savo 
apleis. ______

Worcester, Mass. — Worces
ter Classical High School mo
kykloj sziuosmet užbaigė aug- 
sztesni mokslą szie lietuviai: 
Antanina Glavcckiute, Elena 
Bunevicziuto, Juozas Faltana- 
viezius, Vincas Joszkonis, Juo
zas Kohlinskas, Ona Kiedžiute, 
Franc Lozoravicziute, Marga* 
rota Pauliukoniutc ir Antanas 
Karpa vieži us.
det, szie visi jauni lietuviai eis 
mokslus dar toliau.

Dabar randasi
isz motinos

daugpacziais.

“ulia- 
ar tie

vvruRe

Kick teko gir-

Brooklyn, N. Y. — Rugpju- 
ezio 7 d. Karscziausi szi meta, 
siekianti 93 laipsnius. Invai- 
riais budais isz karszcziu mies
te mrc ta diena 4 Žmones, o su
krito apalpo 63, ju tarpe lietu-
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.i-vis Frantw GnloVieziuri, kurto 

dirbo inžiniu ruime 
laivio.

Vakarop buvo užejes debe
sys, ir kiek palijus vėl iszsiblai 
ve. Tacziaus didelio atvesimo 
nebuvo, kaip žadėjo oro prana- 
szas isz Washingtono. Ant ry-

prie gar-
ku ant ulyėzios ir kerszino per- 
pjovimo josios balto kaklelio, 
priek trtm keikdavo jaja visO- 
keis budais kada pasirodyda
vo ant ulyczios.

I

j>pfl

paezia sau va i te 
kur viena moteriszke 
antra, norėdama ’ 
jos drapanas.

Kriminaliame teisme, Mask-, 
voj, Dunia Golovkina ramiai,

Kvailas atkerszinimas paczei 
turtingo farmerio.

Cedar Rapids, Iowa.
pas Kovar, turtingas farmeris | bcjokio susijaudinimo, pasipa- 
isz Benton pavieto, padegė de- 
szimts būda vonia ant savo far-

Fili- ramiai

Spencer, Mass. — Kokis tai 
pasiutėlis turėjo dideliu neapy
kanta prieszais farmerio Anta
no Masevicziaus karves, ku
rioms isz piktumo nukirto uo-

■ :

tojaus, nors buvo kiek vešiau, .-J

šakojo, kad ji buvus isz vienos 
pažinstamos moteriszkes pasis- 

mos, po tam at cine sau gyvastį | kolinus penkis doleriu avo ka
ti ž tai, 
teismą

kad jojo'pati užvode Į valieriui, 19 metu bernaieziui. 
Moterįszkei paežiai reikėjo pi
nigu, praszius, kad skola gra- 

Kovavieno nuo to pavojingai | žintu, bet ji
budu, nieko neturėdama, galė
tu skola gražinti. Pagaliau ji 
sugalvojus būda. Tėvams ne
sant namie, ji pasikvietus pas 

Motore apleido savo vyra už | savo savo drauge, pirma pri- 
apsitaisyti savo 

žadėdama

ant persiskyrimo nuo

nosižinojus, kuo
apsirgo, nes randasi neszcziam 
padėjimo ir neužilgo ketina pa
gimdyti kūdiki. Daktarai abe
joja ar iszliks gyva.

tai, kad jisai jaja isztrauke isz I kalbinus ja 
lovos už plauku už tai, kad ne- geriausiais rubais, 
norėjo ejti ant lauko dirbti, po vestis ja in balių, 
tam užvedė priesz vyra skunda

degas ant dvylika coliu. Kėlės 
dienas adgal subado jam dvi 
karves teip, jog abidvi pastipo. 
Palicije jeszko tojo pasiutėlio 
ir gerai už tai nubaus.

RI
W I

* *' n
Kompanija ' 

ir indet
* '■■■■' j i i $ 11' j i ii liM
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pradėjo dirbti pilna laika duo- | * « «. • • « • • i O':-.
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bet vistiek buvo gana karszta.

Shamokin, Pa. — Enterprizo 
kasiklos užsidarė ant viso me
nesio. Apie 600 darbininku PQ* ' 
siliko be darbo, 
mano pageryt brokeri ir 
naujas maszinas.

— Eagle Silk Mill vela

• •

Raynesford, Montana.
Musu aplinkinėje randasi dau
giaaše farmu ir keturios kasik 
los isz kuriu viena randavoja 
Lietuvis, kuris tankei žiūro in 
stikleli menillienes, panaszei ir 
jojo gaspadinolc daro. O kad 
pernai ir kitas lietuvis pirko 
kasikius, tai pirmutinis baise! 
jam užvydejo. Pirmutinis vėžės 
anglių teip buvo užsitraukęs, 
jog nupuolė nuo vežimo nusi- 
lauždamas sau koja ir gulėjo 
ant kelio, o kad ji daug žmo
nių pravažiavo, bet ne vienas 
jam ncprigialbejo 
“lai guli girtuoklis,
pasiklojo teip ir iszsimiegojo.

dainas darba visiems darbiniai 
Nuo kokio laiko toji.

n

kams.
dirbtuve dirbo tiktai po kelčs 
dienas ant sanvaites per ka nu-

■II! ih;

konto daug darbininkių.

PASKUTINIOS ŽINUTES. 
h irr; h

* Nagasaki, Japonija.

B®
•■Ipl 
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Baisi vėtra prapute per neku-Drauge atėjus kaip sakyta.
ant persiskyrimo reikalauda-1 Golovkina parodžius 
m a I

j jai ka- 
$10,000 atsikratymo. Kada I banežias ant sienos fotografi

jom szerifas perskaito varanta | jas, ir kai toji žiurinejus pa
ir kad stotu sude i

Girtos varnos ir karves iszdave ‘* /

kuri jokios paguodones

samogonka.
Harrisburg, Pa. — Pauksz- 

czei ir gyvulei atėjo in pagial- 
agontams suba prohibicijos

rasti dideliu samogonka, ku- 8J!llyeis isk dubeltaukos. Ugnis

ir prižadėjo | vciksleliu, ji pritykojus isz už
stoti ant rytojaus, suvaro visus 
gyvulius in tvaria: dvileka 
karvių, asztuouis arklius, už
dare visztas, po tam viską už
degė. Nuojas in skiepą namo 
užbaigė savo gyvenimą dviem

pakulio ir savo viesznei smo
gus kirvio gentim in galva. Po

Dvi

des ant milijohu doleriu, yxmki 
žmonis likos užmusztais; daug 
sužeista o ir keli szimtai gyvu
liu likos ūžmuszta. D vide- 
szimts keturios keturkampines 
mylios jevu likos sunaikinta, 
namai ir tvartai iszversti, keli 
fabrikai sugriuvo, medžei išb
rauti ir telegrafai Sutraukti.

Rockford, Ill. — Miestas 
Stockton, susidedantis isz 1500 
gyventoju kone visas likos su
naikintas per bit i šia vėtra kuri 
visu smarkumu užėjo ant mies
telio, sunaikindama visus na
mus, medžius ir laukus Vėtra

užmuszta.

rias nuo ilgo laiko agentai jesz- 
kojo.

Nuo kokio tai laiko dažiure- 
tojas girriu užtemino girtas 
karves ir nepaprasta klegėjimą 
varnu kurie liupuolinojo nuo 
medžiu. Danoszta apie tai 
agentams, kurie pradėjo sekti 
paskui karves ir dhejb prie 
siūlo. Karves atejdavo prie di
deles sziopos paslėptos girno
je, kurioje radosi didele samo-

padaro blcdcs ant 25 lukštam 
ežiu doleriu?

to ji iszyilkus lavonu ... kitan 
kambarin, Sukapojus ji in sep
tynias dalis ir kiekviena atski
rai * iszsiiieszdama daržan, pa
kabus.

Nukautos drauges rublis Go
lovkina nuncszus pas savo ka
valierių, kurs pardavės juos

keturios
— 2 far-

4

Teisybe pasakė.

Viename mieste, vaiksztine^ 
jo žydas grinorius sp krome- 
liu, jog vos pavilko kojas; pra«

Vuvo tuszti o bankine knygute prapute per Illinoju, Iowa ir J
La J

gonka, 'kui* radosi daug iszmes- 
tos brogos, kuria karves ir 
paukszczci godžei ede ir, nuo 
ko pasigiardavo. Kada prohibi
cijos agentai atėjo suimt vary
tojus munszaines, pauksztelei 
dingo palikdami paskui šavo 
keliolika baczku alkoholiuus, 
samogonka ir kitas prietaisas

■* ... 7 J v t j j

szydamas valgyti; ba negalėjo 
isz savo kromelio maitytis.

Gal už Nellelips, tasai puts 
žydelis užojna pas viena sztor- 
ninka, o klarka pamatęs pa- 

. szauke:
- — Ana I i to senei ubagavai, 
o sziadion isZrodai kaip kup- 
czimf. a*

O Žydas atsako::
— Nu, ar tai dyvas! 

sžiadien sztorninlcai, 
* • 1 '1 i • t • •

,h.

—- Jus 
o rytoj

■ii, v

už desžimti doleriu. Isz tu pi
nigu penkis dolerius juodu isz- 
leide pasilinksminimams, o ki
tus penkis dolerius ji sugraži
nus skolos moteriszkei. • ' 
•‘Penki psichiatrai, kurto ta 
morgui to tyrinėjo, pasako, kad 
ji yra visai normalio proto ir 
turi pilna nusimanymą ka da- i • A j ♦ v ’

’ a

gaites jaunumą;
I s merk e ja ponkerioms metams 

; bausme 
jos jaunam 
j

rukti, Atsižvelgdamas in moiv 
teismas pa-

sakydami: 
nes kaip

Dabar guli Great Falls ligon- 
buuteje ir kaip rodos koja tiP 
refil hupjaiit

— Czion yra tik 
szeitoynos Lietuviu
merei ir du laiko anglių kasik
ius, o nors teip mažas būrelis, 

Motorolos 
pyksta vienos ant kitu kad nc- 
priguli prie juju pulko, o jeigu 
Viena negero munszaines tai 
jaja visaip iszvadina. Svetirn- 
tauezei labai stebisi 
pasielgimo musu 
laiko už nieką.

Bei t ’e
minksztas anglių kasikius, per 
ka daug žmonių 
darbo ir bodavo ja.

bet sutikimo nėra.

isz tokio
Lietuviu ir

uždaro visas

kalėjimo; tokia pat
i - •buvo paskirtu ii1

kavalieriui.
’ 1' ' ’^>7-------rrr--------- -r- • :• g > ]

Managua, Nikarakva. - —
Du Amerikonai likos nužudyti
^*.7 11 . u. . ii ■■ 11 * 1 |

L,r ' *>4!' r

*T T

pasiliko be

sunaikin-.2_ _______ 1__ 1_, sunaikiri? ..1
dama geležinkelius ir telegra-

daug ble-__  *

Maro
—•. ...

Mire in dvi
valandas.

Shamokin, Pa. — Didelis
szilku fabrikas Eagle Silk |Iill

rias dalis czionais, *

fus. Tvanas padare 
dės, keli szimtai 
žuvo.

Moticzieno, 41 metu isz Jeddo, 
perpjovė sau gerkle isz nežino
mos priežasties.

žmonių pra-
■ !W

Hazleton, Pa.

a m
*

pradėjo geriau dirbti ir neuž- 
ilgio visi darbininkai volą bus 
priymtais prie darbo.

* Harrisburg, Pa.— 
ka septynių menesiu pasidt^i- 
gino girtuoklystes ant 6&4 ei a a ♦ i • • >

■* ■t lai-In

I

Rochester, N. Y. — Musu 
nekurtos moterėlės tobai myli 
__ _______ ) kftmutes pasvankszczioti nuo , 

kumute, palikusios namie vie-

mi is, nes t iek czionais areszta*

- - • ■ ■ < 
Pa.
I) vnniii !■«

lo Susųue* 
mnud(Spi|

__Po

Panaszus padėji
mas po visa Pennsylvania, f

* Wilkes-Barre, ° * 
tanukas Stadulis, 10 metu ia« 
Hanovero nuskendo SuftllW 
hannos upėje kada mnudmįtai 
k i tąsi draugais.•W 
sylvanijos fnrmerei konto 
turi automobilius

vota žmonių.
mas po visa

* Wilkes-Barre,

■ 

mel\ 
JPlį lurejotl),iBitputobilw.4ik-x 
tai 7 procejitus v szimot turi 
74 placentas arba. 74 famieroi

Harrisburg, Pa.
• * — -

tai 7 procentus v sziniottori

ih
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KAS GIBDET
*' v w • jJNeužganadinimas žmonių isz 
prohibicijos tiesu anga su kož- 
Jia diena Amerigo.; Na uja uses 
nevidonas tuju kvailu tiesu yra 
daktaras Murray Butler, pirm- 
sedis (?olumbia ^mįvorsiteto,

ft:

X

' JI
i
?

11 ■1 it “ 

klt 
n 

H i 3 IJ į
lill

įji 
11
y ii

i
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kuris pradėjo anft tikrųjų ko- • 
voti prieszais prohibicije, o ka
rio baisa s atsimuszo po visas 
szalis Suv. Valstijų.

Szalininkai gero alaus ir vy
no kumpina savo pulkus, idant, 
priverst valdžia ir kongresą 
ant pavelinimo dirbti geresnio 
alaus, nes daug žmonių mirszta 
nyo užtrucintu gerymu pagal 
daktaru rapartus.

jausti prispaudimu, nnijo nu
tarė uždėti ant kožno sariario 
po 25 cent n-s idant mokėti pa- 
szialpa del t uju kurio pradėjo 
jausti nodatekli. Pirmutinis me
nesi iszdave $15,000 del angle- 
kasiu pirmam distrikte (kur 
randasi apie deszimt-s tukstan- 
czei bedarbiu.

1

Sknlkino aplinkinofcia kasy
klos dirba po kotures dienas 
ant sanvaites, bet kitur visai 
nedirbti arba tiktai 
dienas.

po keles

“ fer-
pey , Jujajnus menesi

*

T

■I

Š'

F

I

i

Baisios nelaimes po visa svietą,
daug pražuvo o bledes mil;

žinisakos. ( f
.. i.U... .įy V* ,

Brovineijoi Fer-
M' », »

SAULE
' ■ n.. . ------- ---- ------- . a||. -nTir.Į ■ H--  — -

Dievo Motinos Globa.
I -5.’-1''’ ' ■\ i' ’..-į ■ vL

Graži nedidele koplytėlė 
stoy-ejo. jnriu pakraštyje. ■Vi
du vi jos puosze puiki Šzv. Pa* 
neles six tvyla, .

i “Žvaigžde jwiiv”
| veikslu. / Jcnrszhi i

■ ■ a ' '.If

. vadinama 
Priesz pat 

maldės i dvi

raiiftn; InsBnpžd <pqr jnhrg'us

•<. . "P n a. 1 f i('

nio|ci\vs« 'Aplinkui visur tyku

koply teles* M i klus ,sairlęs apirt-

■v 'HUT**

Kas at-dėjo keletas žuvėju.
sitiko su kitais? Ar abu laivai 
jurose pražuvo? Motinos szir
dis ir greita akis Magdalenos 
veltui jcszkojo Jono.

Sūnūs mano, - kur mano 
suszuko sopulio suHunus? — 

spa u sta motor i szke.
i — Nora, ežia jo!

vctVa. mus perskyrė, 
Pašakvk 
dar gy-

betjis su-

Konstan! inopolins,

PAJESZKOJIMAI.
. ‘ '"F-—--T- .

Lietu vok Jlespublikos Atsto-
« * ■. ilM / ’ . « •

v y 
su, kas žino, kur

-

1. .Jakn^viezius Petras, gy- 
, Brook?

ybe szin/į'praszo pranerti vi- 
’ gyvena szie

asmenys

Liet uvi»j>k*« Graberius

K. RĖKLAITIS

numirėli uk pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslu. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.
I

<<

Sziadien žmonis nepasigoria 
nuo geru gerymunuo geru gerymu nes naudoja 
alkoholiu kuris yra keiksmin- 
gas sveikatai, o p riek tam žmo
nis neturėdami ka gerti, naudo
ja kokeina, morfiną, opium ir 
kitokius pavojingus vaisius 
kurie kenkė sveikatai tūkstan
ti kartu daugiau ne kaip stikle- 

arki stiklas

Wool wort h kompanijos 
sztorei ” 
pardavė visokio t a voro už 15,- 
950,000 doleriu, arba 
septynių menesiu .107,243,000 
doleriu. O tai vis iš. vienu de- 
szimtuku.

ill laika

»

K
'V11

ti maiiatbi -o
1 * *

,'<l. • .. . ".t J' V-"'- 1 ■ *• ' i

Kada knayklos pradojd dirb-
Mi-i- /dm<N»A> |pra<Wjo« ft

lis geros guzu tęs 
skanaus aluezio.

/ ....-....——

Pagal tyrinėjimą mokytu, 
tai prisiartina laikai bekojinei, 
kad žmonis vis daugiau važi
nėja ne kaip naudoja kojas, to
dėl, kojos neiižilgio žmogui bus 
visai nereikalingos. Prie to ne- 
dacjs, kaip mokyti sau mansto, 
nes žmogus turės visada kojas 
ir nėra abejones, idant kūnas 
kada persimainytu.

tyrinėjimą

Lenkijoi ana diena prisipa
žino Stanislovas Zboinskis ,jr 
jojo pati Gertrūdą prie papil
dymo net keturcscleszimt^isze- 
sziu žudinseziu. Stanislovas 
turi 28 metus, o jojo moterę.vos 
22 metus. Vienatinis juju iszsi- 
kalbejimas ant žudinimo žmo
nių buvo tas, jog tai lengviau- 
ses būdas padarymo pinigu ant 
iszsimaitinimo. Pirmutine au
ka buvo Gertrūdos pirmutinis 
vyras, kuri nužudė Stanislovas 
ant josios praszymo. Po tam 
užklupdavo ant keleiviu ku
riuos apipleszdavo ir jiužudin- 
davo o kunus supjaustydavo ir 
sudegindavo. Bet darbelis isz- 
sidave ir,abudu likos suszaudy- 
tais.

,11 4

Moskva. -—» 
gana, atsibuvo smarkus drebe- 
jimaš žemos, kuriame raivo 48 
žmonis o arti 4000 namai likos 
sugriauti. Per nuslydima arti
mo kalno tonais užgriauta apie 
du tnkstanezei namn. Kaimo 
Pokrovskajn, tiktai keturi na
mai pagili ko isz szesziu szimlu.

Turk i jo.
— Per nuolatini Uotu Thracje, 
gyventojai aplaiko .clang bla
des, 200 namu sugriuvo kurino- 
sia daug žmonių žuvo. Vanduo 
užliejo konia visa nplinkinia.

Tokio, Japonija. — Vanduo 
užliejo Formosa sala, kuris pa
dare milžiniszkas blades. Badai 
arti tūkstantis žmonių pražuvo 
o 10,000 namu likos suardyti 
ir nuueszti per vandeni.

d u Ii ai, ’ s la p ti nga sz v i e si t n I ki - 
mnsze Dangiszkosios Pančios 
s t i k 1 i n i a me t va i n ik e. M o i lin gos 
Szy. Paneles nkys lieto liejo 
nepaprasta viltLir suraminimą 
in sužeistas szirdis.
atsjdavn'siu motoriszkiu

Jo globai

Žmogelis,Numire kūdikis.
tėvas kūdikio, nusidavė pas sa- 

praszytioant 
o vienas, isz tu pa-

v o pažystamus
szermenu,
žystamti paklauso:

— Katras isz graboriu lai
dos kūneli ?

—- V-gi N.N.
— Kodėl no

grysz, '
Kaži atsitiko L 

man tiesiai, ar Jonas
vas^ Ozl-n ji griįStldžiai žiiycjo 
in Juozą, lyg ii(-’ priežastį tos 
nelaimes. Bet toj paezioj va
landėlėj Juozas puolėsi prie * 
senutes szaukdą'mas. >i

Mocziute Ona, .bnk rami
1

**- luouziuie vna, tmu< rimu, 
Dievas iižlaikė tavo, gera sn-

Dievo Motina, žuvėju globė- |'nhitl. Jisai sugrysz. 'Aš verk
ta v i m, jei jis

venos 120 Babneu St. 
lyu, N. Ya, 
: 2. I

ii •

. v/. • ; .

Szost okieimdlaszkovicza i-
.. . „1 i i 1

to Marija^ 
t 'onii,
.LietuvosIi

2622 Kith SL, N. W„ 
..  .r,-----,

gyymuisi Norwich, ' 
■

.-ipiib. Atstovybe, .

rWashiiiglon, D^C.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

iTeloponns No. 149
■-------------------------------------- ---------------------------------------- -------............

r

Pagal daneszimns isz Mosk- 
vor, tai moskievskoi gubcrriijoi 
bnisel prasiplatino džnma kuri 
smaugė daugybe žmonių. Vai-

I«k * MM a" A a a" m

dže mažai rūpinasi apie užbe-
gima tosios bjaurybes.

Nekurie žmonis sako buk mu
su svietas ejna ‘ ‘ po velniu, ’ ’ 
nes moteres pagiado ant lygiu 
tiesu su vyęajs.

Sziadicn moteres daro viską, 
ka vyrai daro, iszskiriant sku
timo (nekorios ir tai daro),bet

po velniu,

.. , ’ * * • . » „ % t • « ' • •

keike lygiai au vyrais.
Aloteres jau pradėjo pralei- 

dinet savo laika pas barbenus, 
turi savo pulruimius ir rūkymo
kambarius, o kaip kur suejna 
in aptiekus ant stiklelio mun- 
pzuines.

Merginos ruko, gere, szoka 
nepadorius szokius, trankosi 
jM> pakampes lyg vėlybai nak- 
czei, pyszkina automobile is su 
vįsokeis paleistuvei î ir nėra 
vilties juju pataisymo nes kaip
vienas dvasiškasis . iszsitaro, 
yra u 
bertaiiiis velniu.

Isztikruju pekla užėjo ant 
svieto su užstojimu prohibici-

arszesnes ne kaip .visas P p

jos, o gialbejimas duszių nuėjo 
ant szunc uodegos.. . , ,

Egzekucijos JRosijoi atsibu- 
na ant kasdieninio paredko, 
Soviatu valdžia žadina visus 
be jokios mielaszirdystes ku
riuos nužiūri už neištikimysta 
priešais valdžia. Stebėtina, 
jog gyventojai kantrai keneze 
tuos kankinimus. Gal Rusisz- 
kas mužikas kada nors pabus 
isz tojo miego, o tada bus dide
lis praliejimas kraujo po visa 
Bosija kaip tai buvo kitados 
Lenkijoi, kada 
skerdė visa 
laikas,
permaina valdžios.

k lopą i” iš-
szlckta. Didelis 

idant Rosijoi užcjtu 
/

Žieminėje Finlandijoi arti
Rusiszko rubežiaus, likos atir 
dengtas komunistiškas maga
zinas ginklu ir amunicijos, ku-

„į

ritime radosi apie du tukstan- 
czei karabinu ir pusantro mili
jono patronu. * <

Anglines kompanijos pakele 
anglis ant dešimts centu ir ve-
la ketina pakelti preke nuo 1 
Scptcmberio.
aplinkinėje dabar mokame .už 
stovo anglis po $0.25 del Rea
ding© kompanijos; I^ehigh po 
$8.90; Delaware/ po $8.65 o 
Pennssylvania $9.00.

... '-r1.!•

Sziadien musu

v t

RosijoiAnt upes Dzosna, 
banditai užėjo ant laivo ant ku
rio radosi daug pasažiciiu, su
rengdami baisu pogromą ant 
Žydu, kuriuos nužudė, apiple- 
sze ir inmete in upe. Trisde
šimts lavonus Žydu surado.

f
e

— (Tai mat, negalėjau pa
imt ie, ha N.N. kol da buvo vai
kas gyvas, tai sėdėjo lyg 4 ady- 
nai ryto kol ne numirė. — Tai 
ir turėjau del jok),.pavest szer- 
menaites. '

Szita gali prilygint prie to 
priežodžio:

Kada apie
juod varnai,

Tonais jau turi būti ne gerai.
Jaigu graborai prie ligonio 

sėdi,
Tada jau dūšia kūne ne isz- 

s i sėd i.

narna lekiojo

motina ar vyras yra kvotiniai 
imigrantai ir turi pirmenybe 
g/iunant imigracijos vizas.

Kaip Gauti Giminėms 
EmigracijosVizai 

' k*'T* — L*'*’. -
Sulyg 1924 m. Imigracijos 

Akto Sekcijos 9, konsuliariai 
virszininkai negali išduoti, 
imigracijos viza giminėms ne- 
kvotiniu ypatų-, nebent butu 
Valstybes Sekretoriaus autor 
riznoti taip daryti.

Bilo Jungtiniu 
pilietis tvirtindamas kad bile 
imigrantas yra jo gimine ir 
tinkamas inleidimui in Jungti
nes Valstybes gali priduoti pe
ticija (Form 633) Imigracijos 
Viršininkui, kad gavus imi
gracijos viza tokiai 
Jei Imigracijos ■ Virszininkas 
suranda kad tokia gimine turi 
teise, būti inleistu in Jungtines 
Valstybes kaipo nekvotinis 
imigrantas, jis, su Darbo sek
retoriaus patvirtinimu, prų- 
nesz apie tai Valstybes Sekrcr 
toriui, kuris, autorizuos konsu
lini viza iszduoti. t

Nekvotiniai Imigrantai.
Jungtiniu Valstybių* pilie- 

czio, kuris gyvena Jungtinėse 
Valstybėse, kuomet Užpildo 
Forma 633, žmona ar nevede 
vaikai, neturinti 18 metu luu- 
žiaus, yra nekvotiniai imigran
tai ir turi teise būti inleiįitais 
in Jungtines Valstybes, nežiū
rint, kokio butu aprybuvimai-

Kvotiniai — Parinktini 
Imigrantai,

Jei pilietis, vyras ar tėvas, 
vieton gyventi Jungtinėse Val
stybėse, gyvena užrubežy, kuo
met iszpildo . Forma 633, tada 
io žmpna ar nevedė vaikai, ne
turinti 21 motu amžiaus,t yra 
kvotiniai imigrantai, ir turi pir 
menybe gaunant, imigracijom 
vizas.—

Jungtiniu Valstybių pilie- 
czio kuris turi 21 
daugiau nevede vaikau tarpę 
18 ir 21 metu amžiaus, yra kyo- 
tiniai imigrantai, ir turi pir
menybe gadinant iriiigraoijos 

nežiūrint kur jo tėvas
• , ■, t j __ .. ,

Valstybių pilię- Iciems netams, arba abu

'"f

vizos,,

Valstybių

giminei.

metus ar
<k I ■ t

Form 633 y u taip sutvarkv-
_ _  . . . '. i. j . Jt ką i Jk.  . jl , * Į l . •
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

HI 
' si

If *l 1 ''

i
i: įiMF'r

I

■ !|mI

Paioszkau mano broli Miką 
Rndzavicziu pnvi'nnhiis isz Su
valkų Red., Seinų A p*., Gali
niu Vals., Pristnvoniu kaimo; 
1915 m. gyveno Bnrnice City, 

s apie ji žino mel- 
nž ka busiu dc-

— ■» O 11 O O

MICHAEL V. WOLFE
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St. i 
TAMAQUA, FA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ Į 

INSURANCE AGENTU.

ja, 'Tau padedu sziandion ma
na. num vieta kūdiki — malda- 
vo senute žuvininko 
Palaimink ju darba, duok gau
singa žveju.
Szv. malone mano 
mingai isz szios keliones par- 
gry žta.

Neabejok, motinėlė Ona, 
gryž laimingai tavo mylimas 
sunns, o mano brangus sužie
duotinis, — atsako jauna klū
panti greta motoriszko. — Sal
du bus mums ta diena dėkoti 

kur musu žuvė
jams visada maloni buvo.

Szioms žodžiams motina Ona 
nieko neatsako, 
paskutinius savo maldavimus 
prie kojų Marijos, apleido ko- 
plyczin su Magdalena, 
drauge, kuria 
busimąją marezia, mylėjo.

Lauke viskas buvo tyku. 
Priesz jas puikiai 
liūliuojanti jura. Toli hfivo ma
tyti du laivu, kuriuodu lyg du 
dideli paukszcziai 
skrido pirmyn.

— Mama, suszuko Magdale
na prisižitfvedama in jura. — 
Dievo Motina laimina musu 
žuvėjus. Žiūrėk, kaip puikiai 
ju laivai plaukia. O kokia gra
ži, aiszki diena! Viskas rodo, 
kad pasiseks ju darbas. Musu 
Jonukas visada szitokiose ke
lionėse buvo laimingas, o da
bar, kada mudvi už ji meldžia
mos, tai dar laimingesnis turi 
būti.

— Mylimoji! Turiu Dievuje 
vilti, kad mus neapleis, bet vis
ti k esu nerami del Juozo, kuris 
yra kartu su mano sūnumi vie
name laive. Jo szeimpia nieka
dos nebuvo ir nėra mums prie
lanki. Kada vilnys nunesze ma 
no vyra in mares, jis pražuvo,

į Juozapo tėvas galėjo ji gelbėti 
bet negelbėjo. f>zita neapykan- 

Į ta perejo ir ant jo snnaus Juo? 
I zo. Jis iieąpkenczia mano Jo
nuko, jis ji persekioja, O, kaip 
man neranpi, kad jie kartu isz- 
siruoszc iii szita kelione. [ dalena — ar matai Jonuką*?

—Nesirūpink taip labai, Ar ji pažinsti? Žiūrėk, jis isz- 
mylima motinėlė, Jonas mokės Į tieses rankas in mudvi, 
pagauti Juozo szii;di. Tavo su,? 
nūs yra toks teisingas, atviras, 
taip visiems geras, kad ji visi

Szv. Panelei,

motina.

Tegn per tavo 
sunūs lai-

su-

Tik sudėjus

Magdalena, savo 
ji, kaipo savo

melynavo

sma rkiai
, Ik1'

ta kad Jungtiniu Valstybių pi
lietis gali paduoti ,7 “ "
sudaryti nekvotino ar kvotine 
— parinktina .giminėms padėti 
arba abi, i 
faktai, amžiaus ir praszanczio 
gyvenimo t vietos i a nev’cdusiu 
vaiku amžiaus, 
nuspręs padėti giminiu, kuęie 
skaitomi kaipo nekvotiniaį al‘- 
ba kvotiniai imigrantai turinti 
teise gauti pirmenybe.

Todėl, iszpildant Forma 633 
visuose (atsitikimuose, 

, teisinga i. .paraškyti , 
praszanczio gyvenimo vieta, ir! 

;kuomet praszjunas .yra novo- 
dusioms vaikams, reikia prisi-' 
laikyti to .paties atsargumo rai
žant amžių. ; (

Praszymas turi būti patvir
tintas dvieju ar daugiau Jung
tiniu Vulstybiihpilięcziii, kurio 
turi prislėgti, kad je praszanti 
pažinsta vienus metus, ii\ kad 
faktai praszymo padėti yra 
teisingi. ..

Praszymas ir dvieju pilie- 
cziu patvirtinimai, jei daroma 
Jungtinėse Valstybėse,, gali 
būti prisiegtas prie ypatos tu
ri nezios-teise priimti tokias 
prisiegas. Joi daroma kitur, taj 
praszymas ir patvirtinimai tu
ri tyuti prislėgti prie ypatps tu- 
ririezios teise priimti tokias 
prsiegas.Jei daroma kitur, tai 
prąszyinas ir patvirtinmiąi tu
ri bUtCprisiogti prie Jungtiniu 
Valstijų konsUliario virszinin-l slinko, tinkamas* 
kO,: Sįį K

.Praszymas, Form 
tinkamai i$5pįldytas, turi būti žinojo, kas pasidaro su tais

A - "X. f * MA M.. » M ! - I < JI _ _• _ - . . 1 ~ • • 1 1. _ . -J.

■«O’

praszyma

Prašyme . paduoti

pirmiausiai

, reikia 
amžių-,ir

ri būti prislėgti prie Jungtiniu
______ . - - ■' - *l‘“ i

namo, bet,

ežia u kartu su 
negyventu. Turėjom nepapras
ta pasisekimu gaudymo žnvn. 
Linksmi gryžpmo
n ola i i no, is zk i I o v ot ra i r pe r sk y
re musu laivus. Milžiniszkos 
vilnys blaszke laivus in visas 
puses. Jau, jau buvo zožiurinti 
mums iii akis baisi įnirtis. Ne- 
pertoli nuo mnu stosvejo dide
lis akrotas. To akroto jurinin
kai, matydami mus nelaime, 
pasiskubino mums su laiveliu 
in pagelba. Asz, būdamas už
pakalyje kilu, negalėjau jokiu 
buclu insimuszti in laiveli. To
dėl szokan jūron, kad priplau
kus prie jo.

— Nebegalim daugiau nie
ko priimti — suszuko laivelio 
kapitonas. —

"lai va.
— Mus laivas 

szaukian asz
(Tamsta manos, turiu 
į vaikus, kuriems 
įgas.

— Negalima, jokiu budii ne
galima. Laivelis jau be to per- 
pilmis, o dar ji apsunkinus ga
lim visi nuskęsti.

Juozapai — suszuko tavo 
sūnūs— asz neturiu vaiku, 
kuriems asz bueziau 
gas — nejauczian szirdyje to 

Į skausmo. Pavedu tau savo mo-
Lžimk 

dabar mano vieta laivelyje, o 
asz* grys/Au prie mus-hiivo. Jo
nas persižegnojus szoko in ju
ros, asz gi užėmiau jo vieta. * 

Vėtra greitai aptyko. Musu -R • • a w a a X

Pa. .Jeigu k a 
džiu praneszt 
k ingus.

A. Radzaviczius
207 Salt oust a 11 Avė.

New Haven, Conn.

Pajeszkau savo draugo ir 
kaimyno Juozapo Stoskeliūną, 
paeinantis isz Vidugiriu Kai
mo, Puncko Para., Šein iu A p., 
Krasnavos Gmino, Suvalku 
Red. Meldžiu atsiszaukt, arba 

ji malonėkit,

’ *1

I
I

'll I

I,

<J»*

asz

savo W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

< '«»***- ■ * •

Grvszk in savo

i" skėsta! —
— pasigailėk 

paežiu, 
esu roikalin-

nejauczian

tina, neužmiršk jos.

reikalin-

laivai, aeziu Dievui, nenusken
do., Nepoilgam grysz Jomis su 
draugais laimingai pas tnus.z

Motina Ona pasikėlė Magda
lenos prilaikoma; senute sku- 

prie kranto, 
kur turėjo laivai sustoti. Visas 
kaimas jau senai ten susirin
kęs lauko sugrysztancziu. Jau 
jie arti. Nuo abieju laivu gir
dėtis: linksmi, 
szauksmai.

— Motin! — suszuko Mag
dalena — ar matai

Inai žingsniavo

džiaugsmingi

Tuo tarpu laivas visai prisi- 
ire prie krauto. Jonas draugo 
su kitais žuvininkais iszlipo 

prie savo

žinantieji apie 
praneszt. -

Mr. Anthony Poniški* 
2824 Alter St., 

Philadelphia, Pa.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del Jaidoturiu, krikaz- 
tiniu, ves ei i j u, pasivažinėjimo ir t.t. 
S20 W. Centre St. Mabano, City Pa.

Pajeszkau Liudvika Biuge- 
Red.,la paeina isz Vilniaus 

Grūto Kaimo, 
ra., Merkines Volost., 
Ujezdo. Jeigu kas ; 
meldžiu praneszt arba 
paisai atsiszaukia.

Mr. Anthon v Pon i ski s 
2824 Alter St., 
Philadelphia, Pa.

Ratniczios Pa-
Traku

įpie ji žino
tegul

-Pajeszkan merginos nrba 
naszles be vaiku tarp 46 ir 
molu sonutno. Noreezia apsi
vesti su gera katalike. Asz tu
riu 56 metu amžiaus. Raszvkit
’’t''. * r L

ant žemiau paduoto ;....... .

merginos
r>

.)□

adreso o 
asz apraszysiu apie mano gyve
nimą. r

Michael Wrench
Box S , Antrim, Pa.

Vilimą Kupri, 
mano kūmas, jis gyvena Grand 
Rapids, Mich, pirmiau gyveno 
Mb. Carmel, Pa. Asz buvau ilga 
laika ant bardo pas ji. U’uriu 
svaTbu reikalu, tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (t.66

Po v y 1 a s V a sz k e 1 uk a s 
Box 785

Pajeszknu

rl;M
ll

$125,000 00\ 
nrvmRn J

CAPITAL STOCK !
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,388.6*

Mokame S-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

—i — sb i— mi iei » o i a» — — as a ■ wsi
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS < 

IR BALSAMUOTOJAS

s

įI jo4
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pilietis gyventu./
Jungtiniu / / 

ežio, kuris turi 21 metus ar dai^' 
giąn, ir kuris gyvena Jungtinė
se Valstybėse ar ušrubely, k&- 
d* isxpildo, Form 633, tavas

į ' *■ .M J' *r 1 ' ’*

Laidoja kunus Numirėliu paffal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams. ,; '<

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mabanoy City

automobiliui i"New*Britain, (kinu.

>’y* j (i
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turi mylėti. O gal patsai Viesz- sveikas ir puolėsi 
pats Dievas to reikalaiuia, kad motinos, apsiplylusios džinu g-, 

smo aszaromis. . .
Papasakojo motina, kaip ju

dvi su Magdalena karsztai 
nieldesi, kaip prasze Szv. Pa
neles laikyti ji savo apiekoje... 
Dabar visi pamate, kad Dievo 
Motina, Mariu Žvaigžde, isz- 
klatiso ju maldų ir iszgelbojp 
gera? Jonuką nuo baisios mir
ties... Laivas.

ISZMINTINGI ŽODŽIAI.

I.......
I ■ . — W ’ ’

lo suszelpki; pinkam niekame 
nekenkti -
t i dęl savo arty m u
| ' v ' I 

kad ar bu tn gerinus© 
di kvaili pažinti

Juozas su Jonu 
vienas kita pamylėtu.

—n Mano-vaikeli, tu nepažin-
i žmonių szir-

susiartintu ir

sti veidmainingu 
dies. Asz gi esu baimingesne ir 
no taip greitai galiu nurimti.

Taip besikalbedainos mote
rys sngryžo in savo sodžių, ku
ris, įku’s ir mažas, bet apsuptas 
kalniukais ir žaliuojaneziais 
miszkais, puikai atsimusze mo
lynuose juros vandenyse. (

Dienos, sanvaites bogo. jįra-
■ - ♦ 1 i • (1

laikas, bot žuvėjai

lynuose juros vandenyse.

žvejojimui 
negryŽo.

'■ •'i”* , > k

Kožna jeigu gali, roika-

633, kada Visut apėmė didele baime. No-

primatas Iipigrapijos Kęmisi- 'dviem laivais, koriais buvo isz 
jOT) t (1 _JtH.'   > • TXvmn o oii Tiiaf/ii

kosėsi už tai hęiwk«|ąują^ą
J^įierasKasL.

į
siekiu /neteisėtai prašyme, ar-

1 ■

Daktaras Juozas J. Austrą
I . LIETUVIS.

BwvubU daktaras kariamaMH. '
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet • iki > vakare.
210 N. Main St Shenandoah

r
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ATSIUSK TIK 11.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virsmais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause Žolių vaisti- 
nyczia, czion (galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio. galvos ir spi-apdo 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobomieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, stre- I 
nu skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turimo del mote
rų nub<visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su , 
prisiuntimu. Gromatoms popieros pu 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu Žolių ir 
tyipgfl: Reikalauja^ agentų i >

J «l TCHU7 ‘lh
Rochester J 3
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Apsives su grofu.

Grotui Salem von Iloogstrae- 
ten nubodo jojo pucziule ir da
bar jeszko persiskyrimp idant 
galėtu apsivesti su krutamuju 
■paveiksiu aktorka Lyada Pul
ti, Teip daro visi turezei, kada 
pirma pacziule jiems nubosta, 
tai jeszkosi sau naujos, kuri 
įgrejeziau praleistu turtą, kuri 
pirma motere prigialbejo su
krauti.

1

- taip privalai dary-
L ' -M |

-* Iszmlntingaą
į. miii

' X'id
■VI

* R|
t imigracijos 
Waabiugtoue, iir iRiį 

" * i j" ■ 

Prieraszas: 1924 metu Imi 
gracijos Akto ^okęiją 22-c sa

jomeiįui.
ff*į*ieraszas r 1024. pietį Jml- 

graįjjCįs Akto 
ko, kad nĮcuris žinodamas pH-

ba kitame kokiame imigraei-

keliavo Jbnas su, Juozu.
7 ' . X. .'i. 1’ J .

>1

I .. iML LtU 
' t

dažnai Eidavo ii^J^plytįlę.
' T: f ■ Y J*! T **i*Aį> ' 'M T • Tį"'!

praŽuviisiuy, G ryžilinuos,1 ži$

Motina ,Ona; husk Magdalena V • • l > iJf'i 11 ■. rp<
m-: jos su hszairom'is 
kf nwi?iivliuiiw n v*

P k v
f

rodavo in* placzia jura, ar ko
* .' X t ' ‘ — k / ' - . A ', . , . | , ■, 4 |’ " i ' ■ T' 'i 1

noplimatys. Beit voltui — nia- 
Jog dokumente, bus mitoistuH kur nebuvo matyti gyvo šutve-
užsimok-eti nedaugiaukaip 
$10,000. bausnies, arbty indetas
kalcjimaii ųedaugiau kaip p&r

‘ ‘i......

se Valstybėse ar uirubežy^ kar (SKAITYKITE SAULg,

iTmo^, i y 1 ■ ’'1 ''py1-' " i *' |« C]{ , j La j

Tik sztai diena pamate at-
u 4

i

kožna rado, o kyiujys niekina 
kaddr butu ’troriauao -a
gu

t^as rado gera’ir prpon- 
kiį tarnu, tai rado skarba“; Im
tumei ueiszmintingu jeigu jojo 
noauodotuim < »

Niekados tau gerai ho- 
jsisoks, jeigu, sėdosi rankas pa-

Kas |ado'gera'1

neguodotum.
, iiį Sl*^**** .

.(T, jr

Untto
O pirma moterų prigialbejo su-

Po sugryžimui isz vaisko.

Sug mirjMoisze,

plaukiant syetima laivu, kuris 
netoli-. prieplaukos ripsistpjd. 
Visas kalinas siisirinkcftant

' ■ '* ■ x ' 1 .

kranto: seniai, moterys ir vai-* 
kai. Su baime kiūrėdami in be-', 
siartjiianti laiveli, kuriame sc-.

sibrukias ir nieko naudingo 
Tinrlm»vrcji

o busi

- Neupykauta ir puikybe

nedarysi.
■ 1 —

; i , J >

laimingesnių.

paviepiiti^patilb pa ikimVtisu 
visuomenių, *

Bukie geresniu,
► X ; ! U ’ f - '

■I ’ I " ■ .f

■ > * < t
*7

k a jum 
.darote su tam karabinais

wr—■»

?
z Szaitdome.

Ar garsoi szaudoto?' 
Garsei. .
Ir nakti szaudoto?
Tf nakti. 1I

«

k' A, klok! juk tamsumoso/
gali kam gki pataikyti* ■kH ! 4tį'!Iu'dibnTAv.’f ii* 11’4 Xlrlwv A ir rk/iVi i
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KAS GIRDĖT jausti prispaudimo, uuijc nu- Baisios nelaimes po visa svietą, 
tarė užęleti ant. kožno sąnario 
po 25 centus idant mokėti pa-

v .. . J . . szialpa del tuja kurio pradėjo 
Neužgaunaniimas žmonių 1SZ nndnfnlrli Pirmutini, mn.

prohibicijos tiesu auga su kož- 
.lm diena Amvrike. N.uujauses 
nevidonas tuju kvailu tiesu yra 
daktaras Murray Butler, pirm- 
sedis Columbia ,universiteto,
kuris pradėjo anr tikrųjų ko
voti priosznis prohibicijo, o ku
rią balsas atsimusze po visas 
szalis Suv. Valstijų.

Szalininkai gero alaus ir vy
no.kumpina savo pulkus, idant, 
priverst valdžia ir kongresą 
ant pavelinimo dirbti geresnio 
alaus, nes daug žmonių mirszta 
niju užtrueintu gerymu pagal 
.daktaru rapartus.

Sziadien žmonis ne pasigeri a 
nuo geru gerymu nes naudoja 
alkoholiu kuris yra keiksmin- 
gas sveikatai, o priek tam žmo
nis neturėdami ka gerti, naudo
ja kokeina, morfiną, opium ir 
kitokius pavojingus vaisius 
kurie kenkė sveikatai tūkstan
ti kartu daugiau ne kaip stikle- 

arlm stiklas

jausti nedatekli. Pirmutinį me
nesi iszdave $15,000 del angle- 
kasiu pirmam distrikte4kur 
randasi apie deszimis tukstan- 
czei bedarbiu.

Sknlkino aplinkinofcia kasy
klos dirba po keturos dienas 
ant sanvailes, bet kitur visai 
nedirba arba tiktai 
dienas.

po kolos

Woolworth kompanijos “fer- 
sztorei ” 
pardavė visokio tavoro už 15 
950,000 doleriu, arba 
septynių menesiu .107,243,000 
doleriu. O tai vis ixa-vienn de- 
szimtuku. ’ ,

pey , JuJajiĮua menesi 
3,- 

in laika

sziu

daug pražuvo o bledes mil 
žinisskos, { -

i j

žiniszkos.

Prpvineijoi For-
į

Moskva. F**—* 
gana, atsibuvo smarkus drebė
jimas žemos, kuriame žuvo'48 
žmonis o arti 4000 namėi likos 
sugriauti. Per nuslydima arti
mo kalno tonais užgriauta apie 
du tnkstanezei namu. Kaimo 
Pokrovskaja, liktai keturi na
mai pasiliko isz szesziu szimtu.

Konstantinopolius, 'Furkije. 
— Per nuolatini lietu ThTaęo, 
gyventojai aplaikė 4<lnug bla
des, 200 namu sugriuvo kūrinė
sią daug žmonių žnvo. Vanduo 
užliejo konia visa aplinkinia.

Tokio, Japonijo. — Vanduo 
užliejo Formosa sala, kuris pa
dare milžiniszkas Medes, Badai 
arti tūkstantis žmonių pražuvo 
o 10,000 namu likos suardyti 
ir nuueszti per vandeni.

/ ..... ■« ..... . .....e,.,...
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Dievo Motinos Globa.

Graži nedidele 
stovėjo, jnriu pnkrasžtyje. Vi- 
duri josvpiiosze lūiiki Šzv. Pa
neles .stovyla, v . vadinarha 
“Žvaigžde j-nriuJ’ Priesz piu 
veikslą..•<;karsztai meldėsi dvi 

kmoteėyp. ^Aplinkui visur .tyku, 
ramui Insilaužė

1 ■■ 1 I # i B « T

r
'■... > n 
koplytėlė

•*<wr** T

Kas at-

aMur**

rj

Numirė kūdikis. Žmogelis,

,sU) vylu, ■ v
t)

f *

Žvaigžde jnri.u^ 
veiksla/<k«iksztai 

r M Vi A ■ * n

. pq r. margus

<lojo koletas žuvėju. — 
sitijko su kitais? Ar abu laivai 
jurose pražūvo? Motinos szir
dis ir greita akis

mokytu, •

lis geros guzutes 
skanaus aluczio.

< ---------
Pagal tyrinėjimą 

tai prisiartina laikai bekojinei,
kad žmonis vis daugiau važi
nėja ne kaip naudoja kojas, to
dėl, kojos neužilgio žmogui bus 
visai nereikalingos. Prie to ne- 
daejs, kaip mokyti sau niansto, 
nes žmogus turės visada kojas 
ir nėra abejones, idant kūnas 
kada persimainytu...

Pagal daneszimus isz Mosk- 
vos, tai moskievskoi gubcrflijoi 
baise! prasiplatino džuma kuri 
pmauge daugybe žmonių. Vai
ri že mažai rūpinasi apie užbe- 
gima tosios bjaurybes.

Nekuriu žmonis sako buk mu
su svietas ejna “povelniu,” 
nes moteres pagiado anl lygiu 
tiesu su vyrais.

Sziadien moteres daro viską, 
ka vyrai daro, iszskiriant sku
timo (nekurios ir tai daro),bet

“po velniu,

keiko lygiai su vyrais.
Moteres jau pradėjo pralei- 

dinet savo laika pas barbenus, 
turi savo pulruimius ir rūkymo 
kambarius, o kaip kur suejna

gere, szoka

in aptiekus ant stiklelio mun- 
szaines.

Merginos ruko, 
nepadorius szokius, trankosi
po pakampes lyg vėlybai nak- 
czei, pyszkina automobileis su 
vįsokeis paleistuvei^ ir nėra 
vilties juju pataisymo nes kaip __ < • • • 4

t

arszesnes ne .kaip .visas 
bertainis velniu.”

Isztikruju pekla užėjo aut 
svieto su užstojimu prohibici- 

Ik -B. * - t

vienas dvasiszkasis . iszsitaro, 
yra “

jos, o gini be j ima s dusziu nuėjo 
apt szunc uodegos. ■< . , ,

Egzekucijos Rosijoi atsibu- 
na ant kasdieninio paredko, 
Soviatu valdžia žudiim visus 
be jokios miclaszirdystes ku
riuos nužiūri už neisztikimysta 
prieszais valdžia. Stebėtina, 
j°g gyventojai kantrei kenezo 
tuos kankinimus. Gal Rusisz- 
kas mužikas kada nors pabus 
isz tojo miego, o tada bus dide
lis praliejimas kraujo po visa 
Rosija kaip tai bnvo kitados 
Lenkijoj, kada
skerdė visa szlekta. Didelis 
laikas, idant Rosijoi užejtu 
permaina valdžios. i

4< k lopą i” isz-

Žieminėje Finlandijoi,Žiemineje Finlandijoi, arti 
Rusiszko rubežiaus, likos atir 
dengtas komunintiszkas maga
zinas ginklu j r amunicijos, ku
riame radosi apie du tukstan- 
czei karabinu ir pusantro mili
jono patronu.. ’

* , . ... ........ .......-”1!

Anglines kompanijos pakele 
anglis ant deszimts centu Ir vė
la ket ina pakelti preke nuo 1
Septemberio. Sziadien musu 
aplinkinėje dabar mokamo .už 
stove anglis po $9.25 del Rea
ding© kompanijoj*; Ix^high po 
$00; Delaware/ po $8.65 o 
Pcimssylvania $9.00.

/.J.. . .ir..1!" 'I 1 • • ■ ■ , •

Kada kasyklas pradėjo dirb- 
» Mf • W ♦ M ’ I k

I

ti maiiattv ro Jsmo0M tpraddjo
Y

T.enkijoi ana diena prisipa
žino Stanislovas Zboinskis ir 
jojo pati Gertrūdą prie papil
dymo net keturcsdeszimtisisze- 

ž u d insezi u. S ta p isl o va s
turi 28 metus, o jojo moterę.vos 
22 metus. Vienatinis juju iszsi- 
kalbejimas ant žadinimo žmo
nių buvo tas, jog tai lengviau- 
ses būdas padarymo pinigu ant 
iszsiraaitinimo. Pirmutine au
ka buvo Gertrūdos pirmutinis 
vyras, kuri nužudo Stanislovais 
ant josios praszymo. Po tam 
užklupdavo ant keleiviu ku
riuos apiploszdavo ir jružudin- 
davo o hunus supjaustydavo ir 
sudegindavo. Bet darbelis isz- 
sidave ir,abudu likos snszaudy- 
tnis. . », » ,

Ant upes Dzosna, 
banditai užėjo ant laivo ant ku
rio radosi daug pasažieriu, su
rengdami baisu pogromą ant 
Žydu, kuriuos nužudo, apiple- 
sze ir inmete in upe. Trisde- 
szimts lavonus Žydu surado.

Rosijoi,

Žydu, kuriuos nužudo, a pipin'- 
in upe. Trisde-

tėvas kūdikio, nusidavė pas sa- 
praszytie ant 

szermonu, o vienas, isz tu pa
žystamu paklauso:

dos kūneli ?
• — U-gi N.N.

— Kodėl no X.X ?
— /Pai mat, negalėjau pa

imt ie, ba N.N. kol da bnvo vai
kas gyvas, tai sėdėjo lyg 4 ady- 
nai ryto kol ne numirė. —Tai 
ir turėjau del jojo.pavest szer- 
menaites. '

fizita gali prilygini prio 1o 
priežodžio:

Kada apie narna lekiojo 
( juodvarnei,
Tonais jau turi būti no gerai.
Jaigu graboroi prie ligonio 

sėdi,
Tada jau duszia kimo no isz- 

si sėd i.

vo pažystamus

Katras isz graboriu lai-

narna

Kaip Gauti Giminėms 
Emigracijos Vizas:

įCTIJ., p.--, .
Sulyg 1924 m. Imigracijos 

Akto Sekcijos 9, konsuliariai 
virszininkai negali iszdubti 
imigracijos vizų giminėms ne- 
kvotiniu ypatų -nebent butu 
Valstybes Sekretoriaus autor 
riznoti taip daryti.

Bile .Jungtiniu 
pilietis tvirtindamas kad bile 
imigrantas yra, jo gimine ir 
tinkamas inleidimui in Jungti
nes Valstybes gali priduoti pe
ticija (Form 633) Imigraciįo# 
Virszininkui, kad gavus imi
gracijos viza tokiai giminei. 
Jei Imigracijos s Virszininkas 
suranda kad tokia gimine turi 
teise, būti inleistu in Jungtines 
Valstybes kaipo nekvotinis 
imigrantas, jis, su Darbo sek
retoriaus patvirtinimu, pra- 
nesz apie tai Valstybes Sekrer

''1

Valstybių

toriui, kuris, autorizuos konsu
lini viza iszduoti. t

Nekvotiniai Imigrantai.
Jungtiniu Valstybių* pilie- 

czio, kuris gyvena Jungtinėse 
Valstybėse, kuomet Užpildo 
Forma 633, žmona ar neveje 
vaikai, neturinti 18 metu am
žiaus, yra nekvotiniai imigran
tai ir turi teise būti inįeiptais 
in Jungtines Valstybes, nežiū
rint, kokie butu aprybavimui-

Kvotiniai—1 Parinktini 
Imigrantais

Jei pilietis, vyras ar tėvas, 
vieton gyventi Jungtinėse Val
stybėse, gjrvena užrubežy, kuo
met iszpiklo . Forma 633,tada 
jp žmpna ar nevede vaikai, ne
turinti 21 motu amžiaus,t yra 
kvotiniai imigrantai, jr turi pir 
menybo gaunant imigracija# 
vizas.—-

Jungtiniu Valstybių pilie- 
czio kuris Juri 21 metus.ar 
daugiau nevede vaikai, tarpe 
18 ir 21 motu amžiaus, yra kyo- 
tiniai imigrantai, ir turi pir
menybe gapnant imigracijos 
vizas, :
pilietis gyventu./

nežiūrint kur jo tėvas 
_____  | J

Jungtiniu Valstybių^ pilię- 
czio, kuris turi 21 metus ar dai? 
gian, ir kuris gyvena Jungtinė
se Valstybėse ar užrubežy, kar 
d* Istpildo Form 633, tovas

*’11®” Lai * r" I ** ■ - L“. wAJ» Ali e 'fcL »

so Valstybėse ar uirubeiy, kąr

* 1
PAJESZKOJIMAI.

»'' i* j|T'IW1 1 1"L i,'.i"11",r' •

L i c t u v o s ..ll&sp ubli k o s A t st o -
1 *

kas žino, kur gyvena szie

Liet u visikas Graverius

K. RĖKLAITIS
I

Magdalenos 
veltui joszkojo Jono.

Snnus mano, • kur mano 
— snsziiko sopulio siv 

spa u s t a m ote r i sz kc.
i —Nėra, ežia jo! beteis su- 
grysz, vetta. mus persjcyro,
v

sunus?

r

koplytolus)i!itikln8;8aiiiėM
OubftV Mėptinga sZviėšii atki- l vas^Czln ji

H j.*>>/**/ * ' f

-Sr Ka^» filsiiiko? Pasakyk 
man tiekai, ar Jonas dar gy- 

'raMdžini
nuiRzo Dangiszkosios 
stikliniame,vainike. Meilingos I 
Szv. Paneles . akys lieto liejo 
nepaprastu vilti ir suraminimą 
in sužeistas szirdis. Jo globai 
atsidaviVsin inoteriszkin.

Dievo Motina, žuvėju globo
ja, Tau paderi v sziandion ma
na. nnmylotn kūdiki — malda-Į 
vo senute žuvininko

• • • • 

Palaimink ju darbu, duok gau
singa. žveju.
Szv. malone mano 
minga i isz szios keliones par- 
gryžta.

Neabejok, motinėlė Ona, su- 
gryž laimingai tavo mylimas 
sūnus, o mano brangus sužie
duotinis, — atsako jauna klū
panti greta, moteriszke.

motina ar vyras yra kvotiniai 
imigrantai ir turi pirmenybe 
gaunant imigracijos .vizas.

Form 6.33 ya taip sutvarky
ta kad Jungtiniu Valstybių pi
lietis guli paduoti praszyma 
fjpdaryti nekvotine ar kvotine 
— parinktinu giminėms, padėti 
arba abi t i Praszyme . pądupti 
faktai, amžiaus ir praszanczio 
gyvenimo,vietos in. nevedusiu 
vaiku amžiaus, 
nuspręs padėti giminiu, ku^ue 
skaitomi kaipo nekvotiniai ar
ba kvotiniai imigrantai turinti

TodeJ, iszpildant Forma 633 
visuose (atsitikimuose, 

, teisingai. /paraszy t i < 
; praszanczio, gyvenimo vieta, ir 
.kuomet, praszymiui. .yra novo-' 
dusioms vaikams, reikia prisi- 
luikytj to .paties atsargumo rai
žant amžių... \ . r t

Praszymas turi būti patvir
tintas dvieju ar daugiau Jung*- 
tiniu Vidatybiii piliecziu, kurie 
turi prislėgti, kad je praszanti 
pažinstu vienus metus, ii\ kucl 
faktai praszymo padėti yra 
teisingi. ..

Praszymas ir dvieju pilie- 
cziu patvirtinimai, jei daroma 
Jungtinėse Valstybėse, , gali 
būti pridegtas prie ypatus tu
ri ncziosi teise priimti tokias 
prisiogas. Jei daroma kitur, tąi 
praszymas ir patvirtinimai tu
ri būti prislėgti prie ypatus tu- 
rinezios teise priiriiti tokias 
pi'siegas.Jei daroma kitur, tAi 
praszymas ii* patvirtinimąi tu-

Form (»33 ya taip smįvaiky

pirmiausiai

teise gauti pirmenybe.

, reikia 
amžių .ir

Pandos

motina.

Tegu per tavo 
sūnūs lai-

nieko neatsako.

Magdalena, savo 
ji, kaipo savo

melvnaVo

smarkiai

žiip’cja 
prlėžasti tos 

pa ežioj va- 
.ruožas PM0le»i prie 

senutes szaukdAinas. ;< i

g.....
in Juozą, lyg ini‘ 
nelaimeH. Bet toj 
landelej

t— Mocziute Ona,,buk rami, 
Dįovas užlaikė tavo, gera sū
naiti. Jisai. sugrysz.'Asz verk
ėliau kartu su 
negyventu. Tu rėjom nepapras
ta. pasisekimu gaudyme žuvn. 
Linksmi gryžomo 
nelaime, iszkilo vėtra ir persky 
re musu laivus. Milžiniszkos 
vilnvs blaszke laivus iii visas 
puses. .Jau, jau buvo zežiurinti 
mums in akis baisi mirtis. Ne- 
pertoli nuo muu stosvo.jo dide
lis nkrotas. To akroto jurinin
kai, matydami mus nelaime, 
pasiskubino mums su laiveliu 
iii pagelba. 
pakulyje kitu 
bildu insimuszti in laiveli. 3?

i

t

tavim, jei jis

namo, bet

laimina musu
puikiai

— Sal
du bus mums ta diena dėkoti 
Szv. Panelei, kur musu žuvė
jams visada maloni buvo.

Sziems žodžiams motina Ona 
Tik sudėjus

paskutinius savo maldavimus 
prie kojų Marijos, apleido ko- 
plyczia su 
drauge, kuria 
busimąją marezia, mylėjo.

Lanko viskas buvo tyku. 
Priesz jas puikiai 
liulinojanti jura. Toli būvo ma
tyti du laivu, kuriuodu lyg du 
dideli paukszcziai 
skrido pirmyn.

— Mama, suszuko Magdale
na prisižinvedama in jura. — 
Dievo Motina 
žuvėjus. Žiu rok, kaip 
ju laivai plaukia. O kokia gra
ži, aiszki diena! Viskas rodo, 
kad pasiseks ju darbas. Musu 
Jonukas visada szitokioso ke
lionėse buvo laimingas, o da
bar, kada mudvi už ji meldžia- 

tai dar laimingesnis turi

ri būti prislėgti prie Jungtiniu 
Valstijų konsuliario virszinin- 
ko, . t x.....

Praszymas, Form 633, kada 
tinkamai išpildytas, turi būti 
prisiųstas Imigracijos Kęmisi-

M' ui

vybe sziidfjiraszo pranCszti vi 
su, 1 ..........
asmenys

1. Jaknbpviczius Petras, gy- -d .i *'ir% 1 r"Ki t "f'A . —. 1venos . 
lyių N. Y.iy 
r 2.;
(e Mariją,^ gyv<*nusi

120 Palwn St., Brook- 
I *
> 'ii' : «į| * *' ’Į ’l ' Wj| ■ d .;

fizost■ąJcien^Dn’szkev icza i-
• v ’ 
t Rasini

Norwich,ll

Umm,
Lieluvos Ra^pub. Atstovybe, L

Asz, buriamas nž- 
negalojau jokiu 

_ __ Jo
dei szokau jūron, kad priplau
kus prio jo.

— Nebėga lini 
ko priimti — 
kapitonas.
Taiva.

— Mus laivas
asz

J

daugiau nie- 
suszuko laivelio 

Grvszk in savo

szaukiau
Tamsta manos, turiu 
vaikus, kurioms 
gas.

skėsta! —
— pasigailėk

esu roi kai i ii-
paežiu

numirelius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslu. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponns No. 149 1

t

2622 Kith fit,, N. W., 
r-AVashinglon, l)MU

Paieszkau mano broli Miką 
Radzavieziu pavihahi is isz Su
valkų Red., Seinų Aps., Gali
niu Vals., Pristavonin kaimo; 
.1915 m. gyveno Barnice City, 
Pa. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt už ka busiu de
ki n gas.

A. Radzaviczius
I 207 Salt oust a II Avė.
! New Įlavini, Uoliu.

Pajeszkau savo draugo ir 
kaimyno Juozapo Stoskeliūną, 
paeinantis 
mo, Puncko Para., 

Gmino,

iriu Kai-
M

isz Vidug
Šein iu A p 

Krasnavos Gmino, Suvalkų 
Red. Meldžiu atsiszaukt, arba 

malonėk ii,žinantieji apie ji 
praneszt. -

Mr. Anthon v Poniskis 
2824 Alter St., 

Philadelphia, Pa.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa 

# . .»- -T, . 0
Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU,

z

y

i
II

.**į

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriltaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
620 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

<*

4

mes, 
būti.

— Mylimoji! Turiu Dievuje 
vilti, kad mus neapleis, bet vis- 
tik esu nerami del Juozo, kuris 
yra kartu su mano sunarni vie
name laive. Jo szeimvna nieka
dos nebuvo ir neva mums prie
lanki. Kada vilnys nnnesze ma 
no vyra in mares, jis pražuvo, 
Juozapo tėvas galėjo ji gelbėti 
bet negelbėjo. jSzita neapykan
ta perejo ir ant jo snnaus Juor 
zo. Jis neąpkenczia mano Jo
nuko, jis ji persekioja, O, kaip 
man neranpi, kad jie kartu isz- 
sjruosięe in szįta kelione.

♦— Nesirūpink taip labai
mylima, motinėlė, Jonas mokes 
pagauti Juozo sziiįdi. Tavo sų? 
mis yra toks teisingas, atviras, 
taip visiems geras, kad ji visi 
turi mylėti. O gal patsai Viosz- 
pats Dievas to reikalauna, kad 
Juozas su Jonu susiartintu ir 
vienas kita pamylėtu.

—n Mano.vaikeli, tu nepažin-
sti veidmainingu žmonių szir- 
dies. Asz gi esu baimingesne ir 
no taip greitai galiu nurimti.

Taip bosikalbedarnos mote
rys sngryžo in savo sodžių, ku
ris, uQi’s ir mažas, bet apsuptas 
kalniukais ir žaliuojancziais 
miszkais, puikai atsimusze mo
lynuose juros vandenyse.. , ,R<I v /

Dienos, šauta i tea bego. Bi a- 
žvojojimui 

negryžo.

jonieiiui. WaHhmgtone, Jr mo* 
kęsais; už tai nermka|ąujahw

PrieraszasL iO^. motu Jml-. 
gnmijbH Akto SŠbkMjfi 22-c aa- 
ko, kad “kuris žinodamas pri- 
pickia jie teisėtai praszymo, ar
ba kitame kokiame imigra^U 
jo# deknmente, bus nutoistas 
užsimokuti nedaugiau.. kaip 
$10,000. bausmes, arbą indetas 
kalcjiniart nedaugiau kaip pen
kiems netams, ąr))a abu, r

Prieraszas: 1924 metu Imi

ko, kad r,kuris žinodamas pH

ir /*!

RAITYKITE SAULE

slinko, tinkamas’
Ipikas, bet žuvėjai
VisuSKapėmė didele baime. Ne
žinojo, kas pasidarė su tais 
dviem laivais, kuriais buV.o is/4-

W. ■1 Xtakeliavo Jbnas sUyJuozu. <
Motina ,0na aii^ Magdnlopa

pražuVūmiŲ. Gryžilamos, žiii- 
rodave in pinota jura, u r ko 
nepamatys. Bot voltui — nio-

J
dažnai ęidavo h
.1 -- AVW '* ' ' 'F'■ '..*V ' >T 1DRII''

pražuvusiu^. Gryžflamotį 1 žili-

nepamatys. Bet voltui 
kur nebuvo matyti gyvo šutve 
rimo..,

Tik sztai diena pamato ut
■ ■ i'» L*1i -»• j • -i ♦ t • .JI i •

netoli prieplaukos OpsisĮojd 
Visas kaimas i ” ’1- ■ ' ■ ' 
kranto: seniai, moterys ir vai 
kai. Su baime žiūrėdami in be-

1 s plaukiant svetima laivė', kuris

suhirinWant
'' h.!.’< 
ra 

i

siąrį|uanH ląivoli, kuriame se-

— Negalima, jokiu budū ne
galima. Laivelis jiiu bo to per- 
pilnas, o dar ji apsunkinus ga
lim visi nuskęsti.

— Juozu pa i — suszuko tavo 
sūnūs — asz neturiu vaiku, 
kurioms asz biicziau 
gas •— nejaueziau 
skausmo. Pavedu tau savo mo
tina, neužmirszk jos. 
dabar mano vieta laivelyje, 
asz grysztu prio mus-laivo. Jo
nas persižegnojęs szoko in ju
ros, asz gi užėmiau jo vieta, r

Vėtra greitai aptyko. Musu

Pajeszkau Liudvika Binge- 
la paeina isz Vilniaus Red 
Grūto Kaimo, 
ra., Merkines Volost., 
Ujezdo. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszt arba 
pa t sa i a t siszau k ia.

Mr. Anthony Poni skis 
2824 Alter St., 
Philadelphia, Pa.

Vilniaus
Ratniczios Pa- 

Traku

• 1

tegul
O'K*

asz merginos

F

CAPITAL STOCK |125,000.00\ 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.6* I

reikalin-
szirdyje to

Užimk
o

Pajeszkau merginos arba 
naszles be vaiku tarp 40 ii 
motu sonUtno. Noreezia apsi
vesti su geni kataliko. Asz tu
riu 50 metu amžiaus. Raszvkit 

f » 7 * r 1

ant žemiau paduoto adreso o 
asz aprasžysiu apie mano gyve
nimą. »

Mokame 3-czia procentą ant 
auditą pinigu. Procentą pridedam 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

t,

H. BALL, Prezidentas. d

Geo. W. BARLOW, Vico-Prez. | 
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. 
■b, io in — • *■ ii i* ii m o i

I

Miehael Wrench
Box ft , Antrim, Pa.

laivai, aeziu Dievui, nenusken
do., Nepoilgam grysz Jonas su 
draugais laimingai pas Tfnis.z

Motina Ona pasikėlė Magda
lenos prilaikoma; senute sku- 

pric kranto, 
kur turėjo laivai sustoti. Visas 
kaimas jau šonai ton susirin
kęs lauke sugrysztancziu. Jau 
jie arti. Nuo abieju laivu gir
dėtis. linksmi, 
szauksmai.

I — Motin! — suszuko Mag
dalena — ar matai Jonukai? 
Ar ji pažinsti? Žiūrėk, jis isz- 
tioses rankas in mudvi.

Tuo tarpu laivas visai prisi- 
iro prio krauto. Jonas drauge 
su kitais žuvininkais 
sveika# iv puolėsi 
motinos, apsiplylusios džiaug
smo aszaromis. ,

I Papasakojo motina, kaip ju
dvi su Magdalena karsztai 
pieldesi, kaip prasze Szv. Pa
neles laikyti ji savo apiekoje... 
Dabar visi pamate, kad Dievo

biai žingsniavo

džiaugsmingi

ar matai

iszlipo, 
prie savo

SU

Motina, Mūriu Žvaigžde, isz- 
klaūso ju maldų ir iszgelbojo 
gera ,Jonuką nuo baisios mir
ties... Laiva#.

r ••i--. r-T>>r t (F ."....-.i ......................... amu

ISZMINTINGI ŽODŽIAI, pi

—* Kožna jeigu gali, reika
lo suszelpki; niekam niekame 
nekenkti ~~ teip privalai dar v-

II, . ■ t
1 szjminGngaiį , ^ri ima

4

*' >•

ti dpi savo arty m u.
■ ‘ 'k ■’

kbzim rado, b kvailys niekina, 
kad ;ir bu tu..geriause r -A 1
,gidikvąili pažinti..;

kii tarnu, tai rado skarba; bu-
1

iiI
!

HatbAr butu geriwso ąnt: to
v

l ■ M,
k -i VJĮ' ’■ » w Į1' ’

s Kas ifttdo į?e.ra' ir 'pr|J4n

tumei uoiszminiingu jeigu jojo
hnogiiodotmm ♦ s

Niekados tau gerai iio- 
jsisoks, jtiigu. sėdosi rankas pa-
į

nedarysi.
Bukie geresniu

M . 1

Noupykanta ir puikybe

sibrukias ir nieko naudingo 

o busi***• y i.

laimingesnių.,
■' .{

lt'
.viauomeuia. <

•l

J

pavienjtt'Jrpatu, paikimOiaa
• * 1 ■ •

f i- • •
f 

u

Kapri, 
jis gyvena Grand

VilimąPajeszktui 
mano kūmas, 
Rapids, Mich, pirmiau gyveno 
Mb. ( ’arinei, Pa. Asz buvau ilga 
laika ant bardo pas ji. Turiu 
svarbu reikalą, tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (t.tifi

Po v ylas V a sz k e 1 u k a s
Box 785 New Britain, Conn.

*

- . /
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Apsives su grofu.
Grofui fialom von Hoogstraė- 

ten nubudo jojo paeziule ir da
bar jeszko persiskyrimę idant1 
galėtu apsivesti su kratam uju 
paveikslu akturka Lyada Unt
il, Tęip daro visi turezei, kada 
pirma paeziule jiems nubosta, 
tai jeszkosi sau naujos, kuri 
grejeziau praleistu t urta, kuri
pirma motore prigialbejo su- 
kra u t i.

Po sugtySimui isz vaisko.

Sug mir Moisze,
S*'"’1

Sug mir -Moisze, — k a jum 
darote su tam karabinais?

< Szaudome.
Ar giarsoi szaudoto!
Garsei. .
Ir nakti szaudoto?
Tr nokti.
A, klek! juk tamsumoso/ 

f
, . j i I ■gali Jsnm iu aki pataikyti.

K
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS. 

IR BALSAMUOTOJAS
►

>
i <

7
*
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

automobilius

J

Daktaras Juozas J. Austrą 
į LIETUVIS,
j Bamslg daktaru karitisMMta '

Gydo visokiu ligas. į 
Priima ligonius Iki 10 valanda ryta. 
12 iki 2 popiet t iki P vakare.
210 N. Main St Shenandoah

o

i

ATSIUSK TIK $1.60
O fi^ausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virseais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szakms kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszknis nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 

galvos ir spraudo 

nuoboinicje suktajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir Lt. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nu6xvisokiu inoteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su „ 
prisiuntimu. Gromatoms popieros 'su 
kvlet|comis, drukuotos tuzinas 75c.

<>g4U Reijcaląujatpi age^ų, , 
ii tCidvod*

* ' 1 ■' '1 111 I I ' ll'

sz. vito szokio. i 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo,

Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir

«pk kini
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Jrts visi sziadien’ bediovlo 
vardo in visas puqes mėtote lyg 
koki nekoncziama daiktu, lyg 
nudęvetn piratine. Teisybe, 
jnk tai ir yra jau gana nnside- 
vejes dalykas, nes labai seniai, 
seniai, ji iszrado Saule-A’leny- 
be-Garsas (tai toks filozopa.s, 
kuris numirė Sheuandoalio 
maihose) Ir per keliolika metu 
j>s visai buvo jan nusidevejes, 
tik aęzin gabumui broliu grino- 
riu 1912 matuose jis vėl isz- 
1 ra ūkta isz pasuoles, sziek tiek 
aplopyta ir vėl naudojama tėti 
knr trūksta, d’delin kūdikiu 
tulžies kartumu.

Bet tai ne tame svarba. Svar
ba yra paczinme bedievyje ir 
jo gyvenime.. <)• gyvenimas jo 
y ra laba i i t.ma rga s, 
žiemkentvs 
pauksztis, 
malkai)

\T *’ 41 

pasigirt, kad viena kartą bu
vau; bedievis... Teisybe sakant, 
asz ir užginiau bedievis, tik 
paskui geri žmones mane pa
daro ąnęlmviii;:, nuprausė, ap
rengė, nuvožė in bažnyezia ir 
parvežė jau, su die v i. Alau toks 
neprig^mtas daigtas labai ne- 
pat iko, .todėl susiriesdamas vis 
rėkiau kiek padiegdamas ir la
bai pykdamas. Geri žmones ne- 
supri/lo ko asz taip pykstu ‘r 
rėkauju, tad kaišžiojo 

in burna, 
bovinimai

.gtMLYS 
k n ris

xi ir asz * *

kaip kad 
(taį toks 

žiema korta

turiu garbes ♦ ♦

man ir 
sztirta in burna, bot tie visi 
ju, bovinimai manos nesu- 
minksztino; asz norėjau but be
dieviu tokiu kaip kad ir užgi
miau, ir ilgai spardžiausi, bet 
laikui bėgant pripratau ir vis
kas buvo gerai.

Paaugės nuo 
iszmokau kalbėt poterėlius (ir 
prisipažint turiu, kad goriau 
kalbėjau negu kandidatas in 
J Jot u vos karalius kunigaiksz- 
tis Uracb.) Paskui iszmokau 
nueit in bažnyezia, 
viausi neszioje 
nius ir dode nukirpo plaukus, 
tapau asz geras bedievis ir vi
sai nusiraminau.
‘ Ir viskas jau buvo tvarkoj, 
tik viena karta nelabasis davė 
man atsimint, kad asz gimiau 
bedieviu. Na ir užsimaniau at
gaivint senove. Po daugelio 
baisiu sapnu ir ilgu galvojimu 
asz likauąi vol bedieviu. Pir
miausia. Petnyežioj suvalgiau 
szmota doszro.s ir to užteko. 
Paskui lioviausi laukes bažny
ezia; sakiau, kad pralobsiu, nes 
nereiks hažnyczion nuėjus mest 
pinigus .in nalivocziu. Ir kuo 
toliau, vis bedievybe manyje 
augo didesne. Būdavo kai einu 
pro-bažnyezia (o eit pro ja par
sieidavo. labai tankiai,) tai sa
vo tokios keliones didesniam 
])asibjaurojimui vis nusispjo
viau. Toliau asz ėmiau skaitvt 
maiki su tėvu, paskui pnsilei- 
<lelia ir kitus moksliszkus rasz- 
1ns, ir taip diena paskui diena 
bėgant likausi naturaliszku be
dieviu, tokiu kokiu buvau užgi
męs, tik su tuom skirtumu, kad 
dabar piktai rėkdamas jau ne- 
sispardžjau ir buvati 
pais^mitrsZkiniais.

Viena; karta galas žino kas 
man pasidarė, Ęmiau ir nusil
pau taip, kad turėjau, atsigult 
in lova jr ilgai gulėt, kol

savo mamutes

o kada lio- 
s ilgus marszki-

su Irnni-
r

_ I. su
pratau, kad sergu5į Nusibodus 
airgt, .karta savo pazinstaxuQip 
prasjtĄ^iau, kad butu gerai jn- 
sržadejuH., atlankyt kokia ste
buklinga, vieta, ar kai]) kitaip. 
Mflt buyaia girdę jos, kad insi- 
žadojq, žmones; pasvei k st a. M a - 
no pažiipjtijpms; man aiszkino, 
kad i n si žadėjus reikia tikėt, 
ą$z jnk nelik i U. bedievis.

.—nNut’Mi .J.ikocziau jau ir- 1 “ •
»

o

silpnu balsunsz, ka darysi
pratariaii,. v.-

Gori,^ones tuojau pamau
kė kunigausiąs i^zklause.mane

1 jszpažinties, ir asz tuojau pa
sveikau. ^Pasveikęs vėl pama
niau, , kad ęflant sveiku, nęya 
roiknlo‘4ij«ct ir vol galini a 1k« 
tlięviąuL lr V1^l<
JikajAp in. -oiaka

Xe-
Loka iflyęi ymu

SAULE

kriksztyta, ir Dievo mylėk, nu-

■ I r F

Isz Lietuvos.
■ i

Senas padavimas.
Žasliai — 7 kilometru a t stū

mio Žiežmariu ir Kaisze<loriu 
— Neries upes link, miestelis 
ties dideliu to paties vardo eže 
ru. ’Uzia stabmeldžiu padavi
mais, kuriuos pas Strykauski 
(Kronikos knygos
pusi.) ir pas M. Balinski (Stti 
rijžytna. Polska tom III 1846) : 
ukad Kukavaitis, Lietuvos ku
nigas savo motinai Pajautai

nelaimingųjų

S 
/

k

1

4 sk. 245

Kerniaus dukterei ir živibun-
)mirusiai

gimė

/
1

. ■' .

taradaika

Musu Boy Scoutai keliaus in 
Kopenhaga ant lenktynių.
Idanl ir musu vaikai daly

ba ut u visokiuosia gnlejimuosia 
kurie atsibus Kopenhagoje, li
kos surinkti 48 Boy Skautai isz 
visu daliu Amei’iko, kurio bus 
in lenais uusijmsti ir kaip ma
noma iitsivcž.uam0 daugeli do
vanu. Good Luck Boys!

t r * 111 ...... ..

Manaubedievis. Manau sau, ka jie 
man padarys. Niekas nieko ną^ 
daro ir asz būdamas sveikas, 
bedieviivan sau toliau.

Viena gražia diena asz sėdė
jau kambaryje prie didelio sta
lo, o szalo manės , sėdėjo .ilga
plauke Ona. 
kiek reikiant 
riau:

— Zinai, inkurkime sau szoi- 
myniszka gyvenimą.

nieko,
<i asz sudieve. Negali

szalc manes 
Asz prisirinkęs 

drąsos jai 1a-

bot esi— Tas butu 
bedievis 
nia.

Kad atsiekt
in bažnyezia, iszsispa- 

komunija, 
susiriszau su 

Ona moterystes1 rvsziu ir inkų- • •
rome szeimyniszka gyvenimą. 
Asz ir vol ėmiau gyvent bedjo- 
viszkai, arba, senoviszkai. Ne 
ilgai gyvenosi, nes mano Onele 
nepakensdama mano . bedievy
bės, pasako man sudie... Nu ka 
padarysi, i 
N iisinosziau
papasakojau kaip viskas atsiti
ko ir buvo gerai.

Po laidotuvių asz insitaisiau 
‘ ‘ pro tesi ona liszka bizni. ” 
na szventa diena per Įauga bu
vo aiszkiai ( matoma kaip bu- 

ejo

•^5

do žmonai, mirusiai 13 nmž. 
ties ežeru palaidotai, pastate 
medine statula, kuri stabmel- 
diszkomis apeigomis ir papro- 
cziais buvo garbinama

*«

linga. Pasamdžiau kelias karie
tas ir suomes visits Rožes gimi
nes nusivežiau in bažnyezia ir 
atsibuvo iszkilmingas szliubas, 
pirmiausia atlikus viso gyveni
mo nuodėmių iszpažinima ir 
lU’iemus komunija, o kad 
v.uoszviams geriau i atikus, ku- 

davia u pen kdeszim t e, 
kad visas bažnyežioje 

.laiko szljubo sudegtu.
pavyko gerai ir asz por kelis 
metus buvau Rožei isztikimas 
sudiev i s.

Viena karta asz savo 
f esjoną 1 i szk a ipe 1 >i zn y j< 
rojau in pilna ofisą 
Atėjo boba ir rodydama pirsz- 
tu jn zulins kasžinko unkštė.

j Pa klausus kas darosi, ji paaisz- 
įkino, kad nori

nigui

nigelis barasi, 
nokiama tikslą,

n nejau 
viedojau, priėmiau 
tapau sudiev i u.

Keikia ja palaidot, 
i pas kunigą pinigu,

Vie-

aiszkiai 
riai žmonių ėjo in, bažnyožia, 
kuri stovėjo skersai gatve ties 
“ bizniu.
vaikuczius ir rodydamas jiems 
pasakiau:

— Vai’kai, žiūrėkit kaip gy
vuliai eina in tvartu. Jie man 
nieko ne atsake ir-*v)skas buvo 

Kada ? asz insigilines 
‘^krituliai szviesos,” 

nejucziomis.inejo pora žmonių 
Asz l,nivaų 

taip insigilines t in skaitymą, 
kml, juos inejus visai nepatemi- 
jau, i£(ik kiek atkreipiau aty- 
da, laida mano vaikutis priszo- 
kos jtįrie manes ir tempdamas 
mai& ąž skverno susZu'ko:

liai Mojo!
Ai|)iides asz nežinojau in kur 

szolctį tik treptelejes koja vai-

gerai, 
skaieziau

ko tą i

o

žvakes
Viskas

‘ ‘ pro-
, ? ■* *• Zlll- 

pacient n.

manes
skiepą biski pazaunyt

kadangi bedie
viui skiepo negali but vietos,

pas kunigėli ne atsilan- 
ir

i

eit m 
tik k u-

Pasiszaukiau savo

a hz

nusi pirkt.

jau, i|\fik kiek atkreipiau aty-

Tėvai, žiūrėk, jau gyvū

f ’ * *

kai .suszukau: 
. 7I Tylėk ru..

Žmones 
reikėjo,

i

nusipirkę ko jiems 
eidami per duris in 

mane ir vaikus kasžinko pažiu
rėjo. Nusiminiau, kad jie mano 
ir mano vaikui nesnpoiktu. Pa- 
siskolines penkyubk? greitai 
nubėgau pas kunigą ir jam in 
rankas ja inbrukau. Kunigas 

kasu u (,) k a r f nesu pra sd a m a s 
ežia darosi, pažiūrėjęs man i n 
akis tarė: , , .

— Ar vaikus nori apkriksz-
V

< I

už mirusios
fvi;

— Ne, ne. Tai 
žmonos duszia...

Viena karta asz buvau labai 
smarkus bedievis, ir mano var
das placziai buvo žinosiąs kai
po piktos (Jvasios./Užsimaniau 
savo gyvenimui laimėt gražia 
Rože. Jos motina ne klausyt ne 
norėjo, ir net karta pasakė kad 
nenori turėt bedievi žentą. Asz 
jos akyvaizdoje pabneziavau
lęifyželi ir prižadėjau atlikt vis-

mirtume kuris isz mus, taip,ir 
ateitume iii pekla...

Mane papurto
I . > ■ rvu, 
piina,'į 
v isz k a si a s

sziurpuliai. 
Perbėgau mintimis visa gyvo- 

prisiminiau visas bedie- 
valandas, prisimi

niau kaip daug kartu panieki
nau kunigus, bažnycziąs, kiek 
kartu sakiau, kad Dievo niekur 
nėra, kad žmogus duszios netu
ri, ir taip viską szi rd ingai ap- 
dumojes, sunkiai atsidusau:

— Kam tas viskas reikalin
ga ? Kas isz to ?

Ir ilgai nelaukęs 
in glebi, Magde už 
nueje

1 pasiėmiau

kaip 
deive. Statulai sugriuvus, isz- 
augo ežia Liepos, / kurios irgi 
buvo laikomos szventomis iki 
Jogailos gadynes. Apie Pajau
ta apylinkėse žmonose užsiliko 
dainų.

Parapijos bažnyezia Žasliuo
se jau gyvavo 1517 m., bot 1533 
m. Jonas ir Mykolas Nacziovai 
atnaujino jos iszvaizda gausiai 
apdovanodami.”

Sziu dienu bažnyezia pirm 
pasaulinio karo fiarapijiecziu 
pastangomis 
naujo.

iszmuryta isz

Czia jisai labai 
ju tarpe dar-

MEILES AUKA.
4 . h, > i». ■ * 1 « ’ *

Tėvas Danielius dę Kamarai 
gali būti teisingai pavadintai 
XX amžiaus Brazilijos apasz- 
talas ir meileS\nuka. Jisai dar
bavosi tarp raupuotujn, nuo 
ju uŽHikreto taja uciHzgydoma 
liga ir'Jniro tu
žmonių apsuptas. I’er 1.0 metu 
jisai sirgo niupais, bot ir sirg
damas daug gero nelaimin
giems padare Tocnnduba srity.

Danielius dc , Sarai
1875 m. Jaunas būdamas spin
dis gyvenimu ir sveikata. Ri
stojo jisai in kapucinu vienuo
lyną Milane. 1898 m. jisai buvo 
pasiustas Brazilijon misi josim 
in Mnragnon.
pamilo ligonius, 
bavosi. Bet savo nelaimei nuo 
vieno raupuotojo užsikrėtė 
raupais. Iszsigydyti isz tu rau
pu jisai buvo paszauktas Itali
jon, bet negalint gydytojams 
tos ligos praszalinti, jisai iszsi- 
prasze gryžti atgal Brazilijon. 
Taip sirgdamas jisai darbavo
si deszimti motu. Nuo jo, kaip 
ir nuo kitu raupuotųjų, visi 
szalinosi. Bot ligoniai ji pame
tėjo, o jisai jiems skelbė Dievo 
žodi, ramino, organizavo jiems 
pagelba. ir taip ilgai nenustojo 
dirbos, kol visas kūnas netapo 
baisios ligos suostas.

Kas'ji gaivino,

kol jis 
kvs in svoezius 
szys in parapija.

— O, kad jis nesulauktu! Asz 
n radi kalas, bedievis, progre- 

l>ažangus profesionalas 
ir žurnalistas. Asz in 
neisiu ir su jusu kunigėliu sye- 
czinot is nosisvoeziuosiu.

Ale trenki, nebuk kvai- 
tufiu tau iszrinkus 

R.<./..« Barbe, ir ji szi vakaro 
bus skiepe ir kunigėlis luis...

— A, nu tai nuokart taip ir 
reikėjo sakyt! Tai visai kitas 
dalvkas... į • 1

Sukatos vakare asz jau s’ede- 
jau,sklgpy, o greta manes Bar
be, ir abudu maloniomis aki
mis žiūrėjome in kunigėlio žj- 
pona. Rytojaus sulaukus abu
du su Barbe sėdėjome jau baž- 
i(iyczioje. Ji barszki.ito 
ežiu, o asz is/, 
žiau “ojeze nasz 
kaip ir kunigaiksztis Urach...

Viena gražu vakar A man ra- 
szant Maikįui korespondencija 
ir aiszkinant, 
Dievas sutvėrė

neprisira-

las’ A 
gražia

mergaite 
rankos, ir nueje in bažnyezia 
iszsispaviedojome isz viso gy
venimo, priėmėme komunija, 
ai naujinome szliuba, pakriksz- 
tijome mergaite, ir paskui pa
roje namo, susiėmė ka galėjo
me, iszkeliavomo toli, toli, la
bai toli...

Darbelis perkūno.
Darsuniszkio miestelyje Bir

želio men. 14 diena (Kruonio 
valscz., Traku apskr.) perkū
nija. užinusze mergina D. Stan- 
kevieziute, karve ir buvo pri
trenkęs piemenuką Zuzevicziu. 
Pati srove pakliuvus D. Stan- 
kevieziutei, ji atrasta visai be 
drabužiu, kurio
plcszti ir supleszti in skudu
čius, apdegintas veidas ir de- 
szihe ausis nupleszta. Tai jau 
nebepirma tokia nelaime Dar- 
suniszkieczius isztinka. Rods, 
vertėtu susiprasti ir vieton ver 
bos ir “valstybines”
pinti gerus perkūnsargius pa
sistatyti ir tuomi save geriau 
apsidrausti nuo 
laimiu.

tai ka/ali- 
kiszkos artimo meiles dvasia.

Pamylėjęs vargingus ligo
nius del Dievo ir jiems visa sa
vo gyvenimą paszvontes, ken
tėjos didžiausius sopulius per 

atsiskvro su

Duona ir Piragaieziai.
..... . ” 111 , ■ 1^1 

pinigai, •
kiti dalykai, 

skiepą kuomet iszimami isz poeziaus, 
turi būti greitai atauszomi to
kioj vietoj kur no r dulkiu ir 
gyvunu, ir paskui turi būti pa
dėti szvariam blokiniam inde 
ar dežoje. Huyyniojant karszta 
duona skepetaite 
skoni. Duonoje greitai pradeda 
pelai augti, todėl reikia žiūrėti 
kad duonos dože yh iszplauna- 
ma karsztu vndonili ir iszvedi
nama nors svki

Duona, 
piragaieziai, ir

pasztetai,

sugadina

J

nuo jos nu-

doszihiti metu, 
sziuo pasauliu.

Didelis yra jo pasiszvonti- 
mas; galinga, jame doge artimo 

dar didesne laimiifgos 
“Palaiminti

gailestingieji, nes jie gailesfin-

meile, o 
amžinybes viltis.

— Laivas

pasiru-

panasziu ne-

m. Lič
iu vedama pa-

raząn- 
a Imi uties drū

tai p gerai

kad žmogų ne 
isz molio, bot 

jis pats iszsivyste isz beždžio
nes, mano Magde atsinesze pas 
mane mergaite ir pasakė:

Zinai, seni! Asz praėju
sioj naktyj sapnavau labai bai
su sapna. Rodosi, kad asz, tu ir 
musu mergaite, visi trys numi- 
reme ir nuėjome in pekla... Asz 
taip bijau... Zinai, mes gyvena
me be bažnyez.ios pablagaslo- 

ne-vyto szliuho,. mus mętgaitc

kuria 
kuomet v uz-

sa n va i toj, ir 
duona neturi Imti trosžkiai 
kuomet karszta.

Y'aszkuota popiera 
duona esti apvyniota,
ja perkame yra dėlto kad 
laikyti ja szvarirt tol kol pa-

Parno- 
szus duona namon nereikia pa- 

’prie kitu

sieks pirkėjo rankas.

dėti jos su popiera
nes iszlauko ta poplera yra uo

du on a

Nauja oro paszto linija.
Kaunas. — Nuo sz 

pos men. 15 d. 
prastos ir registruotos kores
pondencijos apmainymas oro 
paszto su užsieniu linija: Lon
donas — Amsterdamas — Bėr
imas — Karaliauczius — Kau
nas —• Maskva. Oro pasztu 
korespondencija gali būti siun- 
cziama in visas pasaulio dalis. 
Oro paszto korespondencija 
priima visos paszto instaigos.

guma apturės.

V
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Acziu už toki nuskutima!

./ I į * , IĮ *1 V V

Jeigu nokurie Lietuvei pro
tą turėtu,

Tai su eziutabakeis uenžvi- 
davinetu, 

Pats savo ako regėjau, 
Ir savo ause girdėjau;

Ant kožno žingsnio laetu- 
vius niekina,

Y’i snip juosius iszv'ndina, 
įas Lietuvis už gilnki do) sa

ves turi, .
Kad cziutabakini nžfundvt 

gali.
llei mister, sei mister, drink 

bi ra,
Mister, gal laikini vynu, 

Drink palenki, ai laik ju, 
Gal nori geru cigaru.' 

Del tokio praleis kodaugiause, 
Mat tai jam garbe didžmuse, 

Ba tai Augi i kas, 
Tai no Lietuvninkas. 
O ka jau Angliknites,

Tai glaudžesi prie sporteliu 
' kaip kianlaitea, 

Tiejei ir savo koteli užstatytu
Angį i kaitės girdytu.

Aaaa, reiko ir panose nu- 
brazduot,

Kad tik kokiai Bridžei pasi
eta bot.

Brolyti, kad ir uosi nusipjausi. 
Tai vis varda kreizes gausi, 

Nuo tu szlamsztu atsikratykie, 
Ūselius puikins užsiaugykie, 

Gamtai nesiprieszinkie, 
Juosius užsiraitvkie.

Ba tos Anglikes ka su Lietu- 
veis susiporiua,

Tai darbini krioks navidala 
paima,

Gera gyvenimo neturės. 
Lyg smert vargs kentės.

O

>

* * *

szvari ir galima kita 
tuomi užkrėsti.

Kepti dalykai, labai

pereina
Piragaiczius ge-

suima 
ir iszduodn drėgnuma. I*avyž
eliu, jei drėgna duona ar .pira
gas ir sausi piragaieziai deda
mi sykiu, drėgnumas 
ant saustlju.
riausia laikyti gerai uždaryto
se dežese ar puodose, kad tuo
mi neprileidus prie ju drėgnu
mo isz oro arba nuojeito kokio 
dregnaus dalyko arti ju.

♦

Sziaucziukas.

Ėjo sziaucziszkas mokinis 
pro vežimą prie kurio buvo pa* 
kinkytas lal>ai kodas arktis ir 
burszas su baime szoko in sza* 
Ii.

Nesi bijok ta^ ark lis
i

Asz to nebijau, tiktai bi
jau idant ant manės nepultu.

spire!
ne

Ana diena J.- L. AIcLendon 
isz Atlanta, Ga., kuris randasi 
ant vakaciju terp kalnu, ketino 
važiuoti in miestą, 
mirszo britva, 
jam in pagialba su dideliu mė
siniu peiliu, apskųsdama jam 
barzda da goriau 
ris.

O kad už- 
pacziulc atėjo

kaip barbe
•—T—*—----------------

Iszmintingi Žodžiai.
z ' sįgS

* 'T iW1'1,,t**.. .. '' '

— Jeigu žmonis teip lankei 
drabuži mainytu, kaij) savo žo
džius, tai< . ne butu ant svieto 
utelin. I H

Del sportelin duosiu szitoki 
pamokinimą;

Auksinis pinigas,
Tai puikus daigias, 
Gardžiau sos valgis, 
Pajus ir szolderis, 

Geriauses ginklas peilis, 
Stiklas ir butelis.

Siutą steliuota turėk, 
Už ji kriaueziui nemokėk.-’ 
Žiedus ant pirsztu užsidek, 
Bukie teisus, -— isz paniurai 

žiurekio, f 
Pinigu neezedykie.

Savo uždarbi karezemoje pį-* 
, dek i e, 

Teisybes niekad nekalbekie, 
Terp apszvicstunu tylekie,

Mokytu tuojaus busi, • 
Kaip pilozopije ir higenrt

I

L

kuria me daly buvo daugeli merginuLogan, Utah, atsibuvp'kontqstgSJnvlzimo karyiu

•

•Z
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—- Laikas gydo žaidulius, 
Bet kiek tasai 

laikas tame laike" užduoda nau- 
sona iszgydo

tai teisybe. —

ju žaiduliu, kol
žaiduli

— Sziadien dusatimni ir 
aszaros iszejo suvis isz mados.

— Mažai apie save kalbėk, 
ba žmonis ir teip tau nelikęs. 
J<la na y k io ka k i t i a pie t a ve 
kalba.

bet rūpinkis

P k

—- Apjnodinimas kito tai 
kaip i'alszyvas pinigas; kožnas 
ji bijo padirbti^ bet lengvai 
prasklaldo po svietą.

4— Nepavydekie gabumo ki
tiem žmoniem,
apie pntaisyina paties save.

— Ne skolinkie pinigu savo 
prieteliui, ba paskui turėsi tik
tai isz dvieju put vieno; ar tu
reli prieteli, ar atgauti savo pi- 
nigus.

—' Kaip .plienas
teip būdas žmogaus artavojesi 
bėdojo, •

Tasai laimingas, —r uba-

skaitysi.
Niekam gero neduok. 

Teisybes nesakykie, — meluok. 
Jeigu ka neturi tai pasivogk, 
Dora žmogų visaip iszjuok, 
Ant tikybos kaip szuo lok. 

Lupa savo brazduok,
Kad neturėtu ant ko snarglio } 

/ kabot..
Melstis nereikalauji, 

Juk nuo Dievo pinigu negauni.
Pacziuotis nereikalauji, 

Ba merginos doroš už paezia 
negauni.

Treinu važinėti nereikalauji, 
Ba už dyjca tikieto negauni..

Mergina katra nekramto ežiu, 
Tai patinka del visu.

Vargsza sžHpt nereikalauji, 
Bn ir tu už dyka nieko negauni.

In bažnyožia ojti neteik e,
1

— . * ■ 1 p ’ . į ’ * , 1 * J r r I — —•' *

ir moterių isz visu.szaliu Aniyriko. Dana Katre,. Cooper (isz dosziuos) isz New Yorko, laimėjo
pirmą dovana, o paua ()na Byamwell isz Kalifornijos (ant kai roses) laimėjo antra dovana/

ku kus tik sudioviui yra reik a-1 ne viumi ueatsiszauko. .
f

Ka4 .m,VHn moterėlės butu daj-y bayia tam kouteste,, tai ežiui1 butu Jaime ja pirnia dovana, bet
• • • - ‘ 'y \ . '■ ' į į v V .T y* ‘i 1 i į ' ' ' | ' - L. ■ 1 .Į ■;r i

ugnije,

pis ar turezius, katras užgana/
pytas isz savo darbo 4 arba isz 
savo bates.. ? <8QVO butes " ’

Nes plyklnpifti nežino ka ten 
veikti^ • j 

Jeigu nori apszviestunu būti, 
Turi nuolatos plovoti, , 

O kaip pinigu suvis neturėsi/ 
T<tf kito skrynele atple^zi.

’S

Pinigus ir drabužius paimsi/ 
Ir kitur iszrunysi.

Tiktai piwardo permainyjfe,
■j „ . ’ . .....
b*'-.--
Kol ant kartuvių nenatakifti

fMiit a bąka vjs. k ramty kicp t/1 
(Hr^da^puikei’gyvmisiji'L^ ir
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
Karzczei —■■ .. 4

kuom atvesti.
-— Petny ežioje

bot nėra

“Liotuvisz- 
Leiksaid ir

pripuola 
Szv. Panos Marijos in Daugu 
Ėmimas arba Žolinos.

—• Tąją diena 
kas atpuskas”
Leikwood ant kurio suvažiuos 
visi lietuvei isz visu szaliu.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas Vincas Adomavi- 
czius 63 mot n, mirė pas 
gi Amhrazevieziu 815 E. Mar
ket nlyczios, pas kuri buvo ant 
burdo. Velionis sirgo tris me- 

prio Lietuvisz- 
ir Szv. Mikolo

Vincas 
mirė .Jūr

13

i
4.11?' f
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SAULĖKAITA.10-TA LIETUVIU DIENA 
PENNSYLVANIA!.

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

Prigulėjo 
parapijos

bet persiskyrė 
metus adgal.

t n s. 
kos 
draugystes.

Buvo vedins 
su paezią kelis
Paliko dukteria irsimu Nowar- 
ko, N. J. Laidotuves atsibuvo 
Panodelije.

— Roadihgo kompanija iž- 
dave paliepimą idant visos ka- 
siklos dirbtu po ketnres dienas 
ant sanvaites, nes augliu turi 
ant rankos užtektinai. Gal teip 
dirbs lyg
šio. Praejta sanvaite 
visas dienas.

— Siausdamas su savo 
draugais ant artimo kalno prie 
ugnies,

pabaigos szio meno- 
i ždirbo

su

Albertas DaUgerta, 
538 W. Spruce nly., likos apde
gintas per draugus, kada liejo 
mete ngni ant jojo. Apdegini* 
mai gana povojingi, bet dakta
ras ji gydo namie.

- Supredontas mokslainiu 
ra parte, 

vieno
ant meto

O’day, garsina savo 
buk kasztas mokinimo 
studento kasztuoje 
$56.13 arba už 3002 studentus 
$154,372.02 ant meto.

— Aplaikerne atvirute nuo 
pono Danieliaus 
sztorninko ir 
ris lankosi
rioje mums raszo, buk kelione 
labai smagi ir daug yra ka pa
matyti.

F. Guinano, 
bankieriaus ku- 

Kalifornijoi, ku

— Vincas Jakobinas pirko 
lota nuo Kazimierio 
kio už 680 dolerius.

— Lehigh Valles 
kelis turės ekskursije

23 Aug.

Zabors-

gara Falls,

kios tai

tiktai

vakare isz ko
sėsi kivi r-

geležin
iu Nia- 

Subatos 
nakti ir sugrysz Nedelos vaka
rą Tikietas ten ir adgal 
penki doleroi.

— Subat<rs
priežast ies 

czino saluninkas Willimas Bla- 
zoviez.ius (ant kampo A. ir W. 
Mąhanoy nlyczios) su savo mo
terių, kuri pagriebė revolveri 
paszandama Willima in koja. 
Daktaras ji nuvožė in Ashlan- 
do ligonbutia kur padaryta ant 
jo oporacije. Buvo tai szeimy- 
niszkas nesupratimas kokis nž- 
ojna lankei torp daugelio po
relių.

— Jaunas
Bardui is
New Yorka Sukatos 
aht ekskursijos 

kaišei 
nuvežtas i u

trūkio, 
Likos 
Philadelphijoi.

— Kazimieras

vvrūkas vardu 
kuris iszvažiavo in 

vakara 
nupuolė isz 

susiž(‘isdamas. 
ligonbute

Dumczius, 
kuris likos baisei sužeistas pra
ejta sanvaitia randasi pavojin
gam padėjimo ligonhuteje.

— Nedėliojo kada Leskevi- 
cziene ir EI. Kiniauckiene va
žiavo sūnaus autoinobiliuje, 
patiko nelaime kurioje abi mo- 

gana skaudžei su-

siinaus

teres likos 
žeistos.

— Laike loszimo boles ant 
West End parko, automobilis
tas Wit taker
Jono Miliaueko kuris 
mergaite ulycze.

sužeido dukrele 
t‘jo su

EKSKURCIJA IN
NEW YORKA

$4*00 in ten ir adgal
NEDELIOJ 17 AUGUSTO 

Apleif Maha'noy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange Pl. Station) 9:40 vakare.

(Easteru Standard Time)

nū -

—• Tessc Staklaicziutc, 
metu mergaite likos pavojin
gai sužeista per automobiliu ir 
nuvežta in Ashlando ligonbuti.

— Jurgutis, dvieju motu 
sūnelis Vinco Balkaus .13 West

• ’ # .. L ' '

Cherry ulycziqs, nuėjo su tėvu 
in sztora isz 
laukan. Tėvas labai 
per dingimo sūnelio, 
keliu valandų policija pabėgėli 
surado.

Poni Pauloniene isz Wil
liam Penn, apdovanojo 
prisiegeli Jurgi puiku ir drntu 
“ naslodniku. ” 
džiaugsmo iszdalino kelis bok
sus cigaru.

— Jonas Kaminskas 
metu, likos 
Wm. Penu kasiklosia per oks- 
plozije gazo. Daktaras apžiu
rėjas ji, nusiuntė in Ashlando 
ligonbuti.

— Isz nežinomos 
ties perpjovė sau 
britva 
motu

kučio iszpnido 
nulindo 
bot už

Jurgis

savo

isz

, 39
baisai apdegintas

gazo.

, gyvenantis 
Furgeson

priežas- 
gcrkle su 

Juozas Vaszelskis, 32 
ant 332 S.

nlyczios. Kada ji vo
žė in Ashlando ligonbuti mirė 
ant kelio. Paliko 
poveikius.

pacze ir tris 
Dr. Ausztra, koro

neris, daro slioetvą isz kokios 
Vaszelskis porpjo-priežast ivs 

v<* gerkle.
— Praėji a Potnyczia 

buvo laidotuves Judzo Gustai- 
czio isz namu jojo 
Szimo Bendinskio 
Oak ulvezios.
buvo Szv. Jurgio bažnycziojo, 
kūnas palaidotas 
kapiniu. ———— — 4 ■"

ANT PARDAVIMO

a t si-

szvogeno 
ant East 

Pamaldos atsi-

ant vietiniu

po No.Namai Shenandori,
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 

Kreipk it (‘s 
(t.f.

ir 27 S. Grant St. 
ant adreso.

.J. F. Bradlev
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

Wholesale biznis ir namai ir 
sykiu maszinos kur dirba tem- 
prensa arba sode. Biznis gerai 
iszdirbtas per keletą inetių Vis- 

parsidnot ikas turi
Kreipkitės ant adreso.

Mrs. Kvainauckas
11 E. Sunbury St.

M inersvillo, Pa.
ANT PARDAVIMO.

(t.aug.12)

svkiu.

Didelis mūrinis namas, trijų 
augszcziu, randasi 
92—94 S. Wyoming 
loton, Pa., turi 26 kambarius, 
su visoms vigadoms.
tinkamas del bile kokio biznio. 
Atsiszaukit ant adreso.

472 W. Broad St., 
Hazleton, Pa.

po No.
St., Ilaz-

Namus

(t.65)

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE 

Nedeliomis 17, 31 Augusto
Specialiizkas Exkurtinis Treinas

Apleis isz ryto 
.............. 5 -.00 
....... . .5:08 
.............. 5:45 
................ 5:52 
.............. 5:33 
........... .0:14 

.............. 0:42

Isz 
Shamokin . . . 
M t. Carmel ., 
Ashland .... 
Girardville . . 
Shenandoah . 
Mahanoy City 
Tamaqua ...
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40
Dubcltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75; in Willow Grove $3.25.

GRIŽTANT-Specialiszkas trei
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.

16 Dienines Seashore 
Exkurcijos

Augusto 14,28 ir 11 Septem.
Apie dauginus pasiklauskite 

ant geležinkelio stacijų.

Ant Readingo Geležinkelio

LietuviuVisos Lietuviu koli'ouijos 
Pennsylvanijos valstybėje jau 
prisirengė laukia tos garbingos 
Rugp. Aug. 15tos dienos.

r ..................................................................................................

v' r m '11
Pov* Žoline visi kaip viepęs 

važiuos i y 
diqna Aug. 15ta

Gake^įdCv Per t^ 
j. vįsįLietuviai 

si\ynžiave in Lakeside iszkil- 
minght alnaujina savo szirdyse 
npnle .Tėvynės Lietuvos. Prie 
progos prirengta visokiu pasi
linksminimu ir žaidimu. Para
pijų chorai sudainuos kuopui- 
kiausius žymesnujn muzikantu^ 
ir dainorin veikalus. Bus ko 
pasiklausyti, 
betojai, ir pamokslininkai 
kviesti. Kad kiekvienas Lietu- 
v\vs ir kiti katalikai gautu isz- 
klausyti Szv. Misziu yra pave
lyta dvasiszkos valdžios laiky
ti iszkilmingos

veikaltis.
Garsiausieji kai

li ž-

Field Mass4 (

arba Szv. Miszios ant lauko. 
rfos dienos Programas:
Iszkilmingos Szv. ^liszios 11

valanda.
Koncertas 2 vai. p.p.
Prakalbos 3 vai. p.p.
Baseball ir. kiti sportai 3:30

riaus 
mel

valanda p.p.
Iszkilmingas Szv. Miszias at

giedos kun. K. Klcvinskas isz 
(kraldale. Kun. P. Gudaitis isz 
Tamaqila pasakys pamokslą. 
Koncertus sudainuos Szenado- 

, Mahanov Cit v, Mt. (’ar- 
FrackviIles, Maizevilles,

Tamaqua ir Girardvilles Cho
rai. Baseball ir kitus sportus 
atlikinės Szenadoriaus ir New 
Pbiladelphijos jaunimas ir ki
tu miestu geriausieji sportinin
kai.

Taigi gerbiamieji Lietuviai 
ir Lietuves viskas prirengta 
kaip ant vestuvių. Na, visi kaip 
vienas in Lakeside Aug. 15ta. 
Nepamirszkit “special trains 
ir nepasigailėkite
cento praleisti prie Lietuvisz- 
ku “standų 
lOtos Lietuviu Dienos eis ant 
mindos badanjanezin Lietuviu 
Vilniaus apskrityje.

Lietuviu Dienos 
Presos Komisija.

Per Žoline Aug. lota 
Bažn.yczios Szv. Pavelyta su 
mesa valgyti; pasninas pripup’ V V a irTa « a a

>>
vieno kito

y nes pelnas nuo

la Ketverge priesz Žolino. Tai* 
per Lietuviugi nesibijokite 

Diena Aug. 151a valgyti su me
sa.

Skauda dantis.

— Ne verk sūneli, 
mas nieko ne gelbės 
kaip lai skauda.
- Teip,m

: .iii

verks-
Asz žinau

nes kaip tau mo
tinėlė dantis skauda, tai iszsi- 
imi ir dedi ant komodos.

ANT PARDAVIMO.

antNamas ant czverties loto. 
Geram padėjime. Persiduos už 
prieinama 
pas:

Kreipkitės
y

preke.
Skyajera AI ilia neką 

311 W. Market St., 
(A15) Mahanoy City, Pa.

I
ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijoa in Lietuva 
ORBITA Aug 16, Sept. 20 Nov. 5 
ORCA , , 
OHIO . .

. . . . Aug. 30 ir Oct. 4
■ . . . Sept. 6 ir Oct. 8

GeriausiaPrivatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas. '
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agentu arba tiesog pas

The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents,

2H BROADWAY, NEW YORK

Fradžiojo Dievas sake “Lai 
buna szviesos” — ir nuo to Jai-

Tszsiusime teipgi per paezta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už-

ko pasaulis.szviesa apdengtas, mokėsite kada hplaikysite pro- 
y

• •Žmonija no invortina szviesos sn
• 4gydomas jiogiis nOs yra porpii- Urną JcasztiiH.

prastas daigias, ir ji visuomet 
jiešžko kitu būdu išžgNdytt li
gas.

Kad nors mes mažai težino
me apie saules spinduliu verto, 
istoriją duoda daugpav yędžiu

užmokėdami taipgi nusiun-
( ii I

lt
„M (A.22)

touis: wAsch,
1139 East1 Alahanoy Street,

ANT PARDAVIMO
Du lotai mieste Port Carbon, 

Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 

Atsiszaukitc 
(t.f.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

apie ju galybe. Pavyzdin, yra 
kaikurios rases, pripratusios 
gyventi ant lauko bando sekti 
modei’niszka civilizaciją ir ap*- 
sigyvenę moderniszkoso mies
tuose. Kaip jie kentėjo. Ame
rikos Indi jonas pripratęs ant 
lauko gyventi kuomet padėtas 
militnriszkoso barakoso kur 
negalėjo kvėpti szviežio oro 
buvo nesveikas ir vargingas.

Džiova, baisi balta liga, pa
ėmė tukstanezius gyvąseziu ir 
dabar gerai žinoma, kad jeigu 
sergantieji butu pasinaudojo 
savo dalies szviežio oro ir šau
les spinduliu, 
kystojo. jie,butu iszgyvene tiek 
motu kiek vertojo.

Mos žinome kad 
turi du svarbus faktorius, szi- 
luma ir szviosos spindulius. 
Žinovai sako, kad sziluma ap- 

‘turi gydo
ką i kurio 

duoda di
desni gyvybes veiklumą ir tu
ri saules gydymo verte. Varto
jant saulėkaita, iszgydyti kai- 
kurias džiovos formos reikia 
priprasti prie spinduliu nes jie 
ant syk gali padeginti arba su
traukti oda.

Kaip ir su visais joigos szal- 
tiniais kurie mažai supranta
mi, saule, ‘didžiausias isz visu, 
gali lengviausią būti netinka
mai naudota. Paprastai žmo
nes mano jeigu mažai pagelbės 
vartojant dauginus, 
pagelbės. Bot ne. Turimo visuo 
met turėti užtektinai - szviežio 
oro namubše. Ligos ir kentėji
mas randdsi tamsumoj. Bakte
rijos negali gyventi kur randa
si szviesos spinduliai, 
gemalai atmeta dizinfektuoja- 
nms Vaistiis saules spinduliais 
isznaikihti. (Butu gerai jeigu 
mes galotiimosckti gyvuliu gy
venimą. Jie per isztisas dienas 
ant lauko bėginėja.

Per vasaros dienas, jeigu ga
lime praleisti laiko pajūriuose 
turime atsiminti 
saule pavojinga.

įi ,t Mahanoy City, Pa.
1 'į***^'"* i........ . .............. ...... . .. *

ANT PARDAVIMO
Hulberiri fikszczci'ei,’<lu kres-

iai, zorolni, sžepos, kirpimo ma-
• t a s*. a " J ' • i a a

szin'o$, brilvos ir teip tolinus.
Viskas geram padėjimo. Gera 
proga pirkti pigiai. Kreipkitės 
ant. adreso. t.f.

521 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

visokiu dhrlni. 
ant adreso, 

Jif1 ii X|' nip 

‘aR - j I ■ i 1 K 'rįl*

I
____ jS

ANT? PARDAVIMO
Naujas 6 ruimu 

skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insi k raustyti. Randasi po 
No. 318 E. Atnrkot St, Kreipki
tės ant adreso

317 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

i

ypatingai kudi-

saulėkaita

szviosos

silpnina ir mažai 
mos vertes kuomet 
szviesos spinduliai

dauginus

Kurie

kad karszta 
Saule pavo

jinga akims ir reikia jas apsau
goti nuo tiesioginiu spinduliu. 
Bet sveika pasilikti ant saules 
kiek tik galima.

i i .

ANTRANDOS.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa, ,16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, tinkamas del 
bile kokio biznio. Antros durys
su nauju bankiniu namu, Peop- 

Randa neper- 
Atslszaukite tuojau

les Trust Co. 
brangi; 
pas

W. Zetancka
25 N. Lehigh' St.

Frackville, Pa.
PARSIDUODA FARMA

74 akoriu žemos, su gyvulois, 
2 arklei ir visos maszinos. Kas 
nupirks szita fatma iki 15 Rug
sėjo tas gaus ponkein szimtaiš 
pigiau. Pardavimo priežastis 
papuoliau ant sveikatos. Apie 
daiigiaus inforniaėijos klauski
te laiszk u.

' ■ John G. Patterson
Factoryville, Pa.R,D. No. 3

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa. 

-$------ -
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumai del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. v
Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czia pro-

w

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart i 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris ' 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o ; 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- ’ 
dauginimu procento. <

1 ' ' lh ■ ' f fc 

žemaitis V
j* 315 S. West St.

. Shenandoah, Pa.
Šri

4
namas sn 
ir kitokios

(t.f.)
J

i

Asz parduodu farmas. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Tdriu laisnus 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkaift, sodais ir prie ’ 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.
nelszdirbtu farmu, 
adreso.

Teipgi turiu daug nauju 
Krėipkites ant

'■A
Antanas Macunas

R. 1. Box 51. f

Seį? 
uuud( J
irons, Mich J 

lfi-110 --------- --- -------------------------  -

Į ii*
Ii f1'1, f " M i'■»

CHAS. S. PARMLEY
Notary PublicReal Estate Agent.

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumia 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
Ir kolektnvoju randas.
namus ir forniezius. automobiliun Lt.

Kampas Catawissa ir JMarlcet St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

«ae>;

r 'JK ,

į »

4 <

*

ISZBUVO ILGA LAIKA ORE.
John Price ir Frank Wead, du 

diena iszleke in į 
mitas, lėkdami 1050 mylės be perstojimo, ant galo turėjo nusi
leist nes užėjo dideles miglos per ka negalėjo matyti kur loke.

valdiszki lokiotojai, ana

Spekulantas gerai papelnijo 
ant kornu. 

v 1

Arthuras Cutten, Czikaginis 
spėk niautas pirko daug kortiu 
kada prekes buvo žemos, o ka-i

padanges kur radosi per 1-J valandas'ir 53 mi- <•* k»nmi pabrango, pardavė
uždirbdamas ant juju in viena 
diena arti du milijonus doleriu. 
Teip tai Amerike darosi milži- 
niszki turtai.
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SUSITURIMAS LAIVU SU BLEDINGOMS PASEKMĖMS.
Laivas'“Boston” likos,pritrauktas in Newport, R. L su didelia skyle 

“Swift Arrow” s
szone padaryta

su kuriuom susidūrė. Nelaimėjo likos užmuszta keturi žmonis ir
nT’r' i 1 '

apie 80'sužeista, o sziintai žmonių
per laivą

<■

V » 
f

r*-c

Užlipa ant stacziausio kalno.
Dudley Mandell, turintis yos 

19 metu, studentas Minnesoto.s 
universiteto aplaiko 
“kalnine muse,” 
stacziausio kalno be jokio oiv
galioj kur kit i žmonis negali VU j •

vardą
nes užlipa ant

radosi dideliam pavojuje nuskendimo.
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ARKLIS ŽANDAPISZKIS — BOKSERIS. 
/” mažas arkliukas prigulintis prie dukreles puL 

iszmokytas, jog 
stojo musztis su daugolois kareiveis kaip ant paveikslo mato
me. ’

‘‘Ton.y
kininko Van Duyne, Washingtone, teip yra

‘ ‘ Tpny yra geru bokseriu ir paguldė ne viena savo prie-




