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Isz Amerikos
MEKSIKAS SUMAŽINA 

DAUGIAU KUNIGU.
Mexico City, Mex. — Bažny

tine valdžia pradėjo tyrinėti 
padėjimą, kas kiszasi sumaži
nimo Katalikiszku kunigu Ve
ra Cruze, Yucatan, ir Cliiaca- 
pas, kur valdžia pavėlino turėt 
tiktai devynis kunigus. Paczio- 
ja guberijoja Vera Cruze ran
dasi tiktai 13 kunigu o reikia 
mažiaus 30. Durange nesiranda 
ne vieno kunigo.

Telegramai pranesza,
vaiskas turėjo apmalszyti mai- 
szati Otatilane, kur minia žmo
nių užklupo ant virszininku 
kurie sudaužė szventa stovjla. 
Stovyla isznesze isz ba’žnyc' ios 
kuria sudaužė, nunesze ii h bna 
narna ir uždegė. Keliolika žmo- 
iu likos sužeistų o dvi motere', 
užmusztos.

buk

TRIJŲ BORVU KORNAI.
Mount Pleasant, Iowa. — 

Tikrai patrijotiszka koma isz- 
augino Jpozas Burke, kuris 
nuo daugelio metu maisze veis
le ir ant galo pasiseko jam tie 
bandymai — iszaugindamas 
kornus ant kuriu grudai yra 
balti, raudoni ir mėlyni. Ta 
korha praminė “The Patriotic

J » ■ f 4 , »

Corn of America/’

SUDEGE DIDELIS 
PAVIETO KLUONAS.

>a. — Di
delis kluonas, prigulintis prie 
Schuylkill pavieto prieglaudos 
del vargszu sudegė praeita Se
reda. Kluone radosi daug szie- 
no, sziaudu ir rugiu verties ma
žiausia 50 tusktaneziu doleriu. 
Ugnis padare viso bledes ant 
$100,000.

Už padegimą kluono 
nužiūrėtas kokis tai Petras Lip 
ka kuris radosi kitados prie- 
glaudoja ir atkerszino padegi- 
gimu už kokia tai skriauda.

Schuylkill Haven, 1

likos

“ PIRMUTINE PATI BUVO, * I

i

GERIAUSIA.
Edgewater Park, N.J. —

Try’S meta iatgal Binney Earl
I ' ’I

pasimainė su paezia savo kai- 
myjio Emilo Heinhold, gavo
A. JJlft • -

< *

abudu persiskyrimus ir abdu 
apsipaeziavo su permainytoms 
paezioms.

Ana diena abudu vela persi
skyrė su savo paezioms ir Earl 
apsipaeziavo vela su savo pir- 
mutie paezia, nes kaip pats pri
sipažino, jo pirmutine pati bu
vo daug geresne ne kaip antro-
• •Ji.

Reinhold nenori savo pirmos 
paezios, nes aplaikes nemaža 
turteli po mireziai savo moti-

i mo-nos dabar jeszko geresnes 
teres.

r VAISKAS TURĖJO APMAL-
»j itU /SZYT. PARAPIJONUS.

Jonesboro, Ark.» t ajonesDoro, ahi. —- Tarp pa
rapijom! First Baptist bažny- » * ■ I , 11
ezios kilo Sumiszimas o kada

A

policija -pribuvo juos apmal-
ežios kilo Suniszimas

•szyt užklupo ant ju ir kelis su-
■ žeide, tada likos iszszauktas 

vaiskas ant apmalszinimo pa- 
t rapijonu. Ergelis kilo už kuni-

* ga, kariam parapijonai iszme- 
tineja nepadoru pasielgimą.

rapi jonu.. Ergelis kilo už kuni-

1

SUDEGINO VAIKUS IR SA
VE IDANT NE BUTU NUO 

JU ATSKIRTA.
Let bridge, Kanada. — Kada 

valdžia norėjo atimti tris vai
kus nuo Mrs. Edna Field, kad 
motina yra netinkama juos au- pavogimu viisztos. 
gint, motina del meiles savo 
vaiku sudegė drauge su vai
kais, idant būti su jais drauge 
po smert.

Vyras tos moteres sužagojo 
jos seseri, kuri vėliaus susilau
kė kūdiki ir už tai ketino būti 
nugabentas in kalėjimą o val
džia ketino paimti vaikus in 
prieglauda. Motina negalėda
ma to nukęsti, aplaistė su gazo
linu lova apt kurios gulėjo vai
kai, pati atsigulė ir uždega lo
va. Aplinkiniai farmeriai susi
tarė jeszkot to niekadejaus ku
ris po tam pabėgo ir jaigu pasi
seks surasti tai mano ji pakart.

i

AR TAI BAIKA, AR 
TEISYBE?

Evans, Pa. Andrius Cas
per, darbininkas prie telefono 
sugryžeis namo isz vakacijos pa 
vojingai apsirgo. Daktarai- bu
vo labai nusistebeje jojo liga ir 
nežinojo Ras jam kenki i. Ka i 
sztai ana dienoj iszko^te dvieju 

' J X.coliu žuvyte ir nuo tos dienos 
pasveiko. Kokiu bud u žuvyte 
gavosi in jojo vidurius tai ne
gali inspęti

4 ' *
APSZUTINO SAVO 

BURDINGIERI KAD
NEMOKĖJO UŽ BURDA.

Scranton, Pa. — Valerija 
Mientus, nekarta turėjo nesup
ratimus su savo budingierium 
Miku Banachu kuris nenorėjo 
mokėti jai už burda norints dir 
bo po tris dienas kasyklosia. 
Visi stengiimai motefes ėjo ant 
niek gauti užmokesti už burda 
o priek tam Mikas jai apreisz- 
ke, kad jeigu jam duos pinigu • 1 n

ISZDEGINO PACZIAI AKIS 
IR INPYLE TRUCIZNOS 

IN GERKLE.
Newkerk, N. Y. — Anupras 

Kovecki, likos aresztavotus už 
joniszka Can ui na Mantilla už mirti savo paezios kuriai buvo 

, Motere su baisei užvydus.

r Ann (lie-U j ftl

4 III ■ *.....  M ■ Į 11.11 Į - I I.. Į ...I I _

VAIKAI MIRĖ ISZ BADO O 
MOTINA TURĖJO $460 

PANOZEKOJE.
Brooklyn, N. Y. 

na policija arosztavojd Itali- 
. . t Z’4 * • ft r A • 1 1

I' J I g _

. Tasai rakn’Tis! ’ » 
is apsako sudžiui, buk i-szdegino moterei . M. 1 • • - 1 - į .aszaromiu apsako sudžiui, buk iszdegino moterei akis užpib 

josios vyras nedirba jau konia dagias ant veido 'karbolines 
metas laiko o jiji buvo privers- rukszties po tiim inpylo j vi to® i

— - JA..A!----- <<J|lirSZ- ------ ------ --------------- ---- 1-1_

vaikus nuo bado, to-1 toro in kolos valandas po tam 
del buvo prispirtą prie vogi
mo. Bet kada sudže pa reikalą-

L . ' ' ' Į. • J h

vo szimta doleriu belos arba 
eiti du menesius in pataisos 
narna Caniuna pakele andaro- 
ka, is'tzrauke 460 doleriu isz 
paneziakos, užmdkejo už visztn

■ 1

ir kasztus,

tą maityti asztuonis 
tanezius” ’

i ( mirsz-

n

iszejo laukan. Su
dže ir advokatai iszisižiojo isz 
nusistebėjimo ir net per do- 
szimts minutu vienas in kita

ir net perJ į j| T Į 
szimts minutu vienas 
negalėjo prakalbėti.

**•

I

NUŽUDĖ PACZIA KAD JI 
MAITINO.

*■7 ■■ *

Newton, Ill, — Miks Barents, 
neturėdamas darbo, slankiojo 
po miestą ir visai nesirūpino 
fipiė maistu (idant dszmaityti 
savo szeimyna. Pati dirbo sun-

" T f

kiai ^fabriko ir užlaikinejo na
rna ir tingini vyra, kuris atsi- 
mokejt^ vargsziai per nuszovi-
ma josios at smert. Matyt pa
pilde tai. isz sarmatos ir rupes- 
czio. Ant galo pats sau paleido 
k ' f ... * * . " < 1 ' ■ 1 • * 4 ' i *kulka.m i
ko szeszis siera tukus.

smegenis. Porele prill-
A ' *

paties rukszties in gerkle. Mo-

UZMUSZE 1,500 j 1 * ' . II i *
PO TAM VILNIS UŽLIEJO
MIESTĄ; 8 KUNIGAI IR 18 

STUDENTAI ŽUVO.-

KONE VISAS MIESTAS 
SUNAIKINTAS.

mirė ligonbuteje.
Motere dirbo “beauty shop 

ir nuo kokio tai laiko negyve
no su juom. Koveckis buyo pa- 
begos, bet ji policije suome lr 
uždaro kalėjime.

NEGANA JAI BUVO VIE
NAS VYRAS, PASIĖMĖ 

SAU DA KITA.
' i k , ' *

Detroit, Mich., — Petronėlė
PongOra, 37 metu karszta na- 
sZldle, likos Uždaryta kalėjimo 
už tai, kad ne tiivo užganadyta 
isz vieno vyro ir apsivedė su ki 
tu, norints josios antras vyras 
da buvo gyvas.

NUŽUDĖ TĘVA KAD JAM 
NEDAVE PINIGU ANT 

GIRTUOKLIAVIMO.
Roynas, Lenk. — Nuo dau

gelio metu gyveno kaime Stui- 
nukai malszei szeimyna Parko- 
viezia, susidedaneziu isz tėvo,

I dvieju sunu ir dukters. Nuo ko
kio tai laiko suyro tasai mal- 
pzu-s gyvenimas tojo szeimyno- 
je. Jaunas Jokūbas, pareikala
vo pinigu nuo tėvo ant geru 
laiku mieste. Tėvas atsake ir 
nuo to kilo barnis ir nekarta 
sūnelis gerai apmuszdavo tęva.

Per ikeles dienas kaimynai 
patemino kad Parkoviczu grin- 
czioje labai tyka ir niekas ne 
eina prie darbo atn lauko. Su 
baime prisiartino prie grin- 
czios durin, bet ant baladojimo 
niekas neatsako ant galo, isz- 
dauže duris paregėjo baisu re
gini. Priemonėje rado tęva su 
suteszkinta galva, netoli nuo jo 
gulėjo sukapoti 'kūnai vyresnio 
sūnaus ir dukters. •

Praneszta apie tai policijai, 
kuri pradėjo tyrinėti kaimy
nus. Tame atėjo ir Jokūbas, 
kuris ant regėjimo nužudytu

Belize, Angliszka Hondūrą. 
— Praeita Ketverga baisi vie
sulą sunaikino kone visa mies
tą Belize, kur nepasiliko cie- 
las namas, po tam iszkilo ma
rios užliedamos visa miesteli. 
Namai plaukineja po mares su 
negyvais gyventojais kuriu gal 
pražuvo daugiau kaip penkio
lika szimtu.

“ta-
40 laipsniu buteliukuds

LINKUVOS OIOOES 
LINKSMINASI.

Liepos men. policijai pavy
ko susekti slaptus bravomin- 
kus, bei degtines pardavėjus.

Viena gražia diena policini
nkas pastebėjo, kad isz O. Tu
rn i ones mažalkogoliniu gėrimu 
parduotuves tarnaite neszioja 
kaž-kokius slaptus “bagažus.” 
Rezultate — policininkas su- 
czitimpa tarnaite ir patikrina 
“bagaža.” Pasirodo, kad 
voras’ ’
skystimėlis.

Aiszku, suraszo protokolą, ir 
byla perduoda kur reikia.

Be to, vietos policija suse
kė gerute “cioce Butkiene,” 
fotografo Masiulio szeiminin- 
ke. Mat, ji turi “maža” bizni. 
Pas fotografa užeina piliecziai 
fotografuotis, ir įbuna tokiu, 
kurio negali padaryti atatinka
mos pozos, o kai Butkiene pa
smagina savuoju skystimėliu, 
gražiausia poza iszeina... Ir 
“pozavusi”
ei ja neužuodė szios sziltos vie
tos.

Linkuvoje yra 
niu bravoru. Apyvarta gera, 
biznis eina gerai, alus turi ge
resni pasilsdkima nei >■„ h i-'= * ' 'nil*1, ft '-'JĮ' -r

niszkis.” ’

Laivai likos sudaužytais ir 
iszmostais ant žemes, upe Beli
ze iszsiliejo isz lovio, padary
dama da didesnes bledes. Vil
nis iszkilo net ant devynių pė
du. Gubernatorius meldže Ang
lijos idant atsiustu kariszkus 
laivus in pagelba. Visos bažny- 
czios mieste sunaikintos kaipo 
ir Szv. Jono kolegija, asztuo- 
iri' Amerikoniszki kunigai — 
Jėzuitai pražuvo kaipo ir asz- 
tuoniolika studentai žuvo. 
Apie 13,000 namu sunaikinta, 
tukstaneziai žmonių randasi 
be pastogių.

Padėjimas baisus,

da buvo gyvas. Antru kartu J ’ ‘ I* «" ■
Petrone isztekcjo už Pengora, 
bet, po kokiAm tai lakiu nubo
do jai Martinas ir su juom ne
gyveno ilgai. Nuduodama na- 
naszle,isztekcjo už trėczio vyro 
Justino Kryk. In koki tai lai
ka Martinas apie tai dagirdes, 
apskundė savo karszta naszlele 
už daug vyriszkumą. Žinojo 
jiji kur Josios Martinelis gy
vena ir kad yra jisai gyvas, bet 
apie tai niekam nepraneszc. 
Policija pribuvo ir paėmė Ųę- 
trone in kalėjimą, bet, turėjo 
nemažai darbo pakol jaja in- 
stume in patrule. Petrone pra
dėjo spardytis, draskyt palici- 
jalntus kaip insiutus kate, su- 
plesze mandieras, bet adbegia 
da keli palicijantai in pagialba 
su dideliu ergeliu inmote jaja 
in automobiliu kaip verszi ir 
neveže in palicije, kur turės at
vesti nuo savo paszelumo.— 
Martinas sziadien szoka kazo
ką, kad atkerszino savo mote- 

v « A * W k m A s. ■ *

>

.7 žmonas, kol polr-

už daug vyriszknmą.

ir smulkes-
pradėjo szaukti Dievo idant 
nubaustu žudintoja jojo myli
mųjų. Pasielgimas Jokūbo ne
patiko virszininku! Jiotioijos, ■
kuris pradėjo Jokūbą karsztai 
kvosti ir ant galo prlsipąžiną, 
buk tai jisai taip padare. Nu- 
žudo tęva už tai, kad paimti 
visus pinigus, o kada jojo už
klausia del ko nužudė seseria 
ir broli, tai malszei atsakė: 
“vot pasisuko man nereikalin
gai po ranku ir kad mano ne- 

n

<4
I

Guber-
žmonis 

pasiliko be nieko. Suv. Valst. 
'^iuhczia Raudono Kryžiaus 
drauguVo in pagelba su mais
tu, drapanomis ir gyduolėms. 

, Miestas dega ir ugnis baisei 
Amaras pradėjo 

nuo ko

I f ! t i

SUDEGE LIETUVIO i

LENTPJŪVE LIETUVOJE.
Jura, Mariamp. ap. •«—, Ju

ros gelžk. stoty kilo gaisras 
Del nežinomos priežasties’ ('spė
jama padegimas) užsidegė ir 
sudegė p. Sutkaus lentpjūve, 
gyv. namas ir miszko medžia
gos sandeliai. Nuostuoliai sie
kia apie 100,000 litu, o turto 
tik dalis buvo apdrausta, ro
dos, apie 25,000 lt. sumai. P. 
Sutkaus lentpiuve buvo gerai 
inrengta ir dar nesenai žymiai 
patobulinta. Dabar sudege vt- 
sos patalpos, maszinos,, sande-

’’"T- • " ’ • • '

P. Sutkus iszkilo ir pratur- 
* * 11

TIKĖJIMAS SUMAISZE JAI 
PROTĄ.

'I ■ *

Benton, Vt. — Paszaukta po
licija atėjus ant fanuos, rado 
motoria vardu Helena Bober, 
kuri gyveno skylėjo iszkastoje 
po namu. Tyrinėjimai parode 
priežaste tojo nepaprasto gy
venimo, nes motere sau persta
tė kad jiji yra antra Motina 
Dievo. Toje Skylėjo pergyveno 
per dvideszim’ts tris dienas, 
valgydama mažai ir gerdama 
tiktai vandeni praleisdamas vi
sa savo laika ant maldų ir sza- 
linosi nuo žmonių. Policije Ja-

; ■

‘ * a '

ant persikraustimo tai iszeis. 
Užverde baisei szirdis gais-pa- 
dinęles, pagriebė katilėli ver- 
danezio vandens, apszutinda- 
tna Mikui visa pilvą ir... da
bar Mikas turi dyka burda li- 
gonbuteje o gaspadinele isz ru- 
pesezio tėip persiėmė kad ap
sirgo.

* 1

PRISIKĖLĖ ISZ NUMIRU
SIU, DAVE VYRUI IN 

KAILI.
Chicago. — Viena isz spiri- 

tuaflistu vadinama uVerna/’ 
apgarsino buk jiji turi galybe 
iszszaukimo dvasiu. Ant posė
džio susirinko gana didelis bū
relis lengvatikiu, terp kuriu• I
radosi ir Edvardas Moore, ni-

U Verna

gėris, kuris apreiszke moterei,
kad jisai geidže pasikalbėt su 
savo mirusia paezia (o ant tik
rųjų buvo ja ja apleidęs). Ta-
me kas tokls atsiliepė kamba- 
riję o spiritual i sto apreiežkc, 
kad jau dyasia ateina. Sėdintis 
vyras apsidairė, paregėjo 
“dvasia” savo moterėlės ir du- 
ląo per duris. Ne buvo tai dva- 
se, tiktai gyva motere, kuri 
taipgi atėjo pasikalbet.su savo 
dingusiu vyru, turėdama ran-, 
koja britva ir gera lazda. Da- 
vljo savo Edvarduka ir gerai 
apdąuže. Susirinkia žioplei isz- 
hftirinin in viaam AznlkM.

v .•

bėgiojo in visas szalis.

4 , ,

kad paimti

platinasi.
smaugti gyventojus 
daug mirszta.

ja nuveže in priglauda del be 
proeziu, idant užbėgti jai tike
j imiszflc uosi a pa ži u rosi a.

»■>' » * ' / I * ' f J '

KIAULE INKANDO

v

i

I

11
I . t

KŪDIKIUI KOJA.
Larchwood, Me. — Insiutus

kiaule mėtosi ant gulinezio ku- 
atkando 

kairia kojalo.Nuo kūdikio nu
bėgo prie versziūko kuri teip- 
gi baisei sukandžiojo. Badai 
kiaule insiuto nuo karszczio. 
Suzeifta kūdiki nuveže in h- 
gonbuti, kur daiktarai turėję

dikio vožimelije ir

vi-sal nupjauti koja. Kiaule pri
gulėjo prie farmerio James
Makens ir likos nuszauta.

■ ' ___________

EK8PLOZIJE
> ■ r •

U į

Eastman kodakū
DIRBTUVĖJE.

Rochester, N. Y.— Baisi eks-
plozijo kilo Eastman Kodak 
Co., kuri suardo dirbtuve, už- 
musze du darbininkus ir sužei- 
do 24. Asztuoni szimtai dar- 
binihku vos iszsigelbeįo isz 
dirbtuves. E’ks'plozije kilo Isz 
nežinomos priežasties.

i

reliei ir neužilgio aplaikys nuo 
josios perskyrimą (divorsa), ■t L . I . * ' ' .... • <

..s

iszduotu nužudžiau ir juosius.
Jokūbas likos pripažintas

I - .kaltu ir pakartas.

KIAULE ATKANDO RAN
KUTES KŪDIKIUI.

Lomža. — Kaime Czamoc-

Kuboje

ke, • iszėidama dirbti in lauka
Autose, Vlodovskieno, 4paliko '' . 11 Jilopszije savo trijų sanvaieziu

Paskutines Žinutes senumo kūdiki. Per atidarytas
• / " " I ■ .. . I

If ■Asuncion, Paragva. — 
Ant piiragviszko ir boliviszko 
rubožiaus kilo muszis terp sar
gu, kuriame likos užmuszta

' ’ ' ' * "1 *1

szeszi kareiviai o keli sužeisti.
V Washington, D. C. — Me

te 1930 SuValst. gimė ma
žiau kūdikiu ne kaip 1920 me
te, ba tik 2,190,791.

11 Watertown, N. Y. — Szc-
* * 1 1 ■

t

i

duris inejo kiaule, kuri atkan
do kūdikiui abi rankutes ir su
kandžiojo baisei veideli. Kūdi
ki nuvožė in ligonbutia kur po

I ?

kokiam laiku mirė.

Sztai kitos panaszios nelai
mes kurios atsitiko ant svieto 
kaip:

September! 1926 — Florido
je žuvo 400, sužeista 2,500.

Oktoberio 1926
žuvo 600, sužeista 9,000. 
f September 1928 
ke žuvo 300, sužeista 5,000, v

Septemberi 1928 — Florido
je žuvo 1,180, sužeista 1,850.

Septemberi 1930 — Santo 
Domingo žuvo 200, - 
6,000. . , . - .

Porto Ri-
■j

•sužeista

liuose buvusios lentos.
^*1 ir

TEISMAS NUSPRENDĖ 
NEISZAISZKINES VISU 

BYLOJ APKALTINIMU.
Berlynas, Vokietija. — Vol

demaro ir “Geležinio Vilko” 
sziolika karvių, prigulineziu procesui Kariuomenes teisme 
prie ozionaitinio farmerio, 11- riusitesiTs vienuolika dienu, . -'v . ■ , . ,i. ui i r k. > . — ‘

uSu\\ Valst. gi

j

kos užmusztos per perkulna ka
da visos suėjo po medžiu apsi- 
saugot nuo lietaus. 1

1[ Scranton, Pa.
ziene Brilskiene, 40 metu, likos 
Užmuszta automobiliu nė’laime-

'it .
‘i" v -IHKiWc ' fjo arti Springville.

Mrs. Juo-
h

demaro ir Geležinio Vilko

dvyliktąją -diena, Rugpiuczio « « » '
30 d., paskelbtas teismo nuos
prendis, kuriuo desziiintis kai-
tinamuju tame skaieziuj lr
Voldemaras su dviem savd aa-J 

( .. A > - • ’HI*

jutantais, tapo iszteisinti. Dvy-

W <

* Žmogaus galva susideda 
isz 22 kaulu ir kailiuku.

* Amerikoniszki fabrikantai 4 
praeita meta pardavė visokio

lika kitu 'kaltinamųjų ghvo po 
vieniis motus kabojimo, o du 
Vai'tkovicziuis ir Pupalagis gti- 
vo, pirmasio 15 metu sunkių
jų darbu kalėjimo, o antrasis 
12 metu1; abiem atimtos viso®

muilo už 300 milijonus doleriu. pBieczio teises visam amžiui.
Z i

* Ilgiausias alfabetas (litar 
ros) yra Kiniszkos, bet ju kai- ft -
ba susideda tiktai isz 15,000 
žodžiu. ; -

ft

(237 nr.)— “Sogodnia” 
pranesza isz Kauno, kad ponia 
Voldemariene nutarusi persis
kirti su prof. Voldemaru.

, . ft 't', !W. *4-U T +'l' J" I ' ii; ■ •
SUGRIUVO BAŽNYCZIA

VILNIUJ UŽMUSZDAMA
15 IR SUŽEISDAMA 10.

Berlynas. — Gautomis žinio
mis per Varszava, isz Vilniaus 
užmuszta 15 žmonių ir do- 
szimts sužeista griuvus bažny- 
cziai Kalėtuose, netoli Vii-

t iniaus pereita Nedelia.
_

ISZPANIJE LEIDO KATA
LIKU KUNIGAMS VESTI.
Madrid. — Iszpanijois civi

liai teismai šziomis dienomis 
pripažino teise ir legalizavo

. sumanymą leisti Rymo kata
liku kunigams vesti moteris. 
Senuose instatymuose buvo nu 
matyta, kad Rymo kataliku

i kunigams vedti draudžiama, 
vėliau dabr tas instatymas aj- 
mainytas.

Kataliku kunigu celebatas 
os kataliku

Bažnyozios taisyklėmis.
užtikriritas RonTin

/'1 i 1 Ji < T T

tėjo tik savo pastangomis, ne
nuilstamu darbu ir energija.

RUGIAPIUTES SUNKUMAI.
H’ 1 ’ •

Papile. — Prasidėjo visoje 
apylinkėje rugiapiute, rugiai 
menki, darbininku pasisamdyti 
sunku. Mokama darbininkams 
po 6— 7 litus in diena duodant 
valgi. Kviecziai ir rugiai buVo 
pabrange, jau reikėjo mbkdti 
už centneri 16 ligi 18 litu, da
bar vėl centneris kainuoja tik 
U —12 litu. Vasarupjus geras, 
bot sausra gal irgi pakenkė. 

— "ft ■■ ■HIM , 4
UŽPULDINĖJA BZĘRNA1 

IR VILKAI.
Pernaravos x^alscz. Vaineko- 

nhr laukuose dažnai - pradėjo 
rodytis’szėmai. Ūkininkai nuo 
to nukenezia, nes iszaikina va- 

' ' iljĮi

saruoju, daržoves, bulves ir kt. 
Vilku apylinkėje taip pat da
ug priviso. Graibsto isz ūki
ninku gyvulius ir dažnai pasi
rodo net diena. Rengtos, apsi
ginti nuo ju, 
džiokles nieko nepadėjo. Ne
pasiseko nuszauti ne vieno vil
ko. 

|U *

) a v!

t *

tam tikros me-

ft

pasikalbet.su
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Isz Amerikos
MEKSIKAS SUMAŽINA 

DAUGIAU KUNIGU.
Mexico City, Mex. — Bažny

tine valdžia pradėjo tyrinėti 
padėjimą, kas kiszasi sumaži
nimo Katalikiszku kunigu Ve
ra Cruze, Yucatan, ir Cliiaca- 
pas, kur valdžia pavėlino turėt 
tiktai devynis kunigus. Paczio- 
ja guberijoja Vera Cruze ran
dasi tiktai 13 kunigu o reikia 
mažiaus 30. Durange nesiranda 
ne vieno kunigo.

Telegramai pranesza

SUDEGINO VAIKUS IR SA. 
VE IDANT NE BUTU NUO 

JU ATSKIRTA.
Lethridge, Kanada. — Kada 

valdžia norėjo atimti, tris vai
kus nuo Mrs. Edna Field, kad

MAHANOY CITY, PA. UTARNNKAS I5 RUGSĖJO 1931 (TUESDAY, SEPTEMBER 15 1931) 
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VAIKAI mirė isz bado o iszde,gino paoziai akis 
MOTINA TURĖJO $460

PANOZEKOJE.
'— Ana die

na policija aresztavojb Itali-
>/ ’

XU

I I

TT

, buk 
vaiskus turėjo apmalszyti mai- 
szati Otatilane, kur minia žmo
nių užklupo ant virszininku 
kurie sudaužė szventa stovyla. 
Stovyla isznesze isz ba'žnyczios 
kuria sudaužė, nunesze in sena 

4 narna ir uždegė. Keliolika žmo- 
iu likos sužeisti, o dvi moteres 
užmusztos.

kuris

TRIJŲ BORVU KORNAI.
Mount Pleasant, Iowa. — 

Tikrai patrijotiszka koma isz- 
augino Juozas Burke,
nuo daugelio metu maisze veis
le ir ant galo pasisekė jam tie 
bandymai — iszaugindamas 
kornus ant kuriu grudai yra 
balti, raudoni ir mėlyni. Ta 
koma praminė “The Patriotic 
Com of America.” ACorn of America,

i

SUDEGE DIDELIS
' PAVIETO KLUONAS.

'Schuylkill Haven, Pa. — Di
delis kluonas, prigulintis prie 
Schuylkill pavieto prieglaudos 
del vargszu sudege praeita Se
reda. Kluone radosi daug szie- 
no, sziaudu Ir rugiu verties ma
žiausia 50 tusktaneziu doleriu. 
Ugnis padare viso bledes 
$100,000.

Už padegimą kluono 
nužiūrėtas kokis tai Petras Lip 
ka kuris radosi kitados prie- 
glaudoja ir atkerszino padegi- 
gimu už kokia tai skriauda.

ant

likos
v •

inv-uo Emilo Heinhold, gavo
abudu persiskyrimus ir abdu

■Ir

1 »' %,* t < *<

DU-KART SANVAITINIS JLAIKRASZTT8 “SAULE”

f įW«.

'■ f-

41

ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA
■ I

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metane *
;.:v Kitose Vieszpatystese |4.00 metanu 
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Is Visu Szaliu S™“ 1SZ LIETUVOSIR INPYLE TRUCIZNOS 
IN GERKLE.

Anupras
r t''' I '"-I"

Newkeitk, N. Y. —
Kovecki, likos nresztavotas už 

už mirti savo paezios kuriai buvo 
motina yra netinkama juos au- pavogimą viisztos. Motere su 
gint, motina del meiles 
vaiku sudege drauge su vai
kais, idant būti su jais drauge 
po smert.

Vyras tos moteres sužagejo 
jos seseri, kuri vėliaus susilau
kė kūdiki ir už tai ketino būti 
nugabentas in kalėjimą o val
džia ketino paimti vaikus in 
prieglauda. Motina negalėda
ma to nukęsti, aplaistė su gazo
linu lova aąt kurios gulėjo vai
kai, pati atsigulė ir uždegė lo
va. Aplinkiniai farmeriai susi
tarė jeszkot to niekadejaus ku
ris po tam pabėgo ir jaigu pasi
seks surasti tai mano ji pakart.

savo

AR TAI BAIKA, AR 
TEISYBE?

Evans, Pa. —• Andrius Cas
per, darbininkas prie telefono 
sugryžes namo isz vakacijos pu 
vojingai apsirgo. Daktarai bu
vo labai nusistebėjo jojo liga ir 
nežinojo kas jam kenki i. Ka i 
sztai ana diena iszkoste dvieju 
coliu žuvyte ir nuo tos dienos 
pasveiko. Kokiu bud u žuvyte 
gavosi in jojo vidurius tai ne
gali inspeti.

APSZUTINO SAVO
BURDINGIERI KAD 
NEMOKĖJO UŽ BURDA.

Scranton, Pa. — Valerija 
Mientus, nekarta turėjo nesup
ratimus su savo budingicrium 
Miku Banąchu kuris nenorėjo 
mokėti jai už burda norints dir 
bo po tris dienas kasyklosia. 
Visi stengiimai moteres ėjo ant 
niek gauti užmokesti už burda 
o priek tam Mikas jai apreisz- 
kc, kad jeigu jam duos pinigu

* * f • n1 I "

ant persikraustimo tai iszeis. 
Užverde baisei szirdis gatspa- 
dinelcs, pagriebė katilėli ver- 
danczio vandens, apszutinda- 
ma Mikui visa pilvą ir... da
bar Mikas turi dyka burda li- 
gonbuteje o gaspadinele 'isz ru-J 4 
pesczio teip persiėmė kad ap
sirgo.

I

M L L'
Brooklyn, N. Y

joniszka Canuina Mantilla
( baisai užvydus. Tasai raka’Tis

akis užpil-

UZMUSZE 1,500

PIRMUTINE PATI BUVO 
GERIAUSIA.

4.11 > i’ Jk ? -C' "’’'f '

Edgewater Park, N.J. — 
Trys meta iatgal Binney Earl 
pasimainė sii paezia savo kai-

I A T

apsipaeziavo su permainytoms 
paezioms.

Ana diena abudu vela persi
skyrė su savo paezioms ir Earl 
apsipaeziavo vela su savo pir- 
mutie paezia, nes kaip pats pri
sipažino, jo pirmutine pati bu
vo daug geresne ne kaip antro-
• •J!.

Reinhold nenori savo pirmos 
paezios, net aplaikes nemaža 
turteli po mireziai savo moti-• _ . ■ •’t • -nos <
teras.

, VAI8KAS TURĖJO APMAL-
SZYT PARAPUONUS.

r. f Jonesboro, Ark.
rapijonu First Baptist bažny- 
czios kilo Sumiszimas o kada f

s dabar jeszto geresnes mo-
i

</

į Tarp pa-

ežios kilo šumiszimas 
policija -pribuvo juos apmal-

'szyt užklupo ant ju ir kelis su-
t Žeide, tada likos iszszauktas 

vaiskus ant apmalszinimo pa-
ra . ‘ « Mi » h i ’ ii >11 f T , j

* ^e t į. . * er#pijonu.,Ergelis kilo už kuni- 
• ga, kuriam parapijonai iszme- 

tineja nepadoru pasielgimą.
a

PRISIKĖLĖ ISZ NUMIRU
SIU, DAVE VYRUI IN 

KAILI.
Chicago/— Viena isz spir*- 

tuaJlistu vadinama “Verną,” 
apgarsino buk jiji turi galybe 
iszszaukimo dvasiu. Ant posė
džio susirinko gana didelis bū
relis lengvatikiu, terp kuriu 
radosi ir Edvardas Moore, ni-
gėris* kuris apreiszke moterei, 
kad jisai geidže pasikalbėt su

J V t* J * Va A ' ! 'Ta * " ’ k _

savo mirusia paezia (o ant tik
rųjų buvo ja ja apleidęs). Ta-
me kas tokls atsiliepė kamba- 
riJ? 1 - -riję o spirituąlisto apreisžko, 
kad jau dvasia ateina. Sodintis 
vyras apsidairė, paregėjo 
4 4 dvasiaf 9 savo moterėles ir du- 
njo per duris. Ne buvo tai dva- 

ti k tai gyva motero, kuri 
taipgi atėjo pasikalbet.su savo
se,

dingusiu vyru, turėdama ran
koje britva ir gera lazda. Da- 
vljd savo Edvarduka ir gerai 
apdaužė. Susirinkia žioplei isz- 
hnizioio in viarh .»bėgiojo in visas szalis.

NUŽUDĖ TĘVA KAD JAM 
NEDA VE PINIGU ANT

GIRTUOKLIAVIMO.
Rovnas, Lenk. — Nuo dau

gelio metu gyveno kaime Stui- 
; nukai malszei szeimyna Parko- 
viezia, susidedaneziu isz tėvo,

PO TAM VILNIS UŽLIEJO
MIESTĄ; 8 KUNIGAI IR 18 

STUDENTAI ŽUVO.'
• • ' '' 4 «

aszaromis apsakė sudžiui, buk iszdegino moterci 
! ant veido karbolines •F W V I • 4 . ) !metas laiko o jiji buvo privers- rukszties po tam inpylo jai tow

I dvieju sunu ir dukters. Nuo ko
kio tai laiko suyro tasai ina'l- 
szus gyvenimas toje szeimyno
jo. Jaunas Jokūbas, pareikala
vo pinigu nuo tėvo ant geru 
laiku mieste. Tėvas atsako ir 
nuo to kilo barnis ir nekarta 
sūnelis gerai apmusztlavo tęva.

Per kėlės dienas kaimynai 
patemino kad Parkoviczu grin- 
czioje labai tyka ir niekas ne 
eina prie darbo atn lauko. Su 
baime prisiartino prie grin- 
czios duriu, bet ant baladojimo 
niekas neatsake ant galo, isz- 
dauže duris paregėjo baisu re- 

’r „

gini Priemenėje rado tęva su 
suteszkinta galva, netoli nuo jo 
gulėjo sukapoti kūnai vyresnio 
sunaus ir dukters. •

Pranoszta apie tai policijai, 
kuri pradėjo tyrinėti kaimy
nus. Tame atėjo ir Jokūbas, 
kuris ant regėjimo nužudytu 
pradėjo szaukti Dievo idant 
nubaustu žudintoja jojo myli-

1 * ■ '■ f .. t I I

muju. Pasielgimas Jokūbo ne-
' , ,, <1 . L. 4 * ■ lu

josios vyras nedirba jau konia dainas KONE VISAS MIESTAS 
SUNAIKINTAS.

ta maityti asztuoniis “mirsz- * tanezius” vaikus nuo bado, to
dėl buvo prispirtą prie vogi
mo. Bet kada sudže pareikala-

1 | , i , 11 '' , ’ " ’ '

vo szimta doleriu belos 
eiti du menesius in pataisos 
narna Caniuna pakele andaro- 
ka, istzrau|<o 460 doleriu isz 
paneziakos, užmokėjo už viszta

1 ’ H • * I

ir kasztus, iszejo laukan. Su
dže ir advokatai iszisižiojo isz 
nnsiptebęjimo 
szimts miliutu vienas 
negalėjo prakalbėti.

arba

ir net per de- 
in kita

paties ruk’szties in gerkle. Mo- 
terc in kėlės vailaridas po tam 

r >

mirė ligonbuteje.
i *1., •'» •

Motore dirbo “beauty shop 
ir nuo kokio tai laiko negyvo- 
no su juom. Koveckis buyo pa
bėgės, bet ji policije suome Ir

1 ** ' '

uždaro kalėjimo.
l( , * /
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NEGANA JAI BUVO VIE
NAS VYRAS, PASIĖMĖ

SAU D A KITA.
Detroit, Mich., — Petronėlė

..r,

i

1

* T
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NUŽUDĖ PACZIA KAD JI 
MAITINO.

Newton, UI. — Miks Berents, 
neturėdamas darbo, slankiojo 
po miestą ir visai nesirūpino 
fvpię maistu (idant Gszmaityti 
savo szeimyna. Pati dirbo sun-

po miestą ir visai 
dfteL. v*

.▼C 1A *• 4 m' 4 1 * • ’

kiai labrike ir užlaikinejo na
rna ir tingini vyra, kuris atsi- 
mokejč\ vargsziai per nuszovi-
ma josios at smert. Matyt pa
pilde tai. isz sarmatos ir rupes- 
czio. Ant galo pats sau paleido 
kulkaan smegenis. I’orete pali
ko szeszis sierai ūkus.

Pengora, 37 metu karszta na- 
szlėle, likos Uždaryta kalėjimo 
už tai, kad ne buvo užganadyta 
isz vieno vyro ir apsivedė su ki 
tu, norints josios antras vyras 
da buvo gyvas. Antru kartu 
Petrone isztokejo už Pengora, 
bet, po koki hm tai lakiu nubo
do jai Martinas ir su juom ne
gyveno ilgai. Nuduodama na- 
naszle,isztekejo už treczio vyro 
Justino Kryk. In koki tai lai
ka Martinas apie tai dagirdes, 
apskundė savo karszta naszlele

Žinojo
.J1 Ui

da buvo gyvas.

TIKĖJIMAS SUMAISZE JAI 
PROTĄ.

Benton, Vt. — Paszaukta po
licija atėjus ant faunos, rado 
motoria vardu Helena Bober, 
kuri gyveno skylėjo iszkastoje 
po namu. Tyrinėjimai parode 
priežaste tojo nepaprasto gy
venimo, nes motore sau persta
tė kad jiji yra antra Motina 
Dievo. Toje Skylėjo pergyveno 
per dvideszim'ts tris dienas, 
valgydama mažai ir gerdama 
tiktai vandeni praleisdamas vi
sa savo laika ant maldų ir sza- 
linosi nuo žmonių. Policije ja-

< J t * ’’ f * ' ♦ U

mi niivP'ZP. iii nriirbuidn dnl hn-

4'r

ja nuveže in priglauda del be 
proeziu, idant užbėgti jai tiko 
jimiszkuosia pažiurosia.

i

už daug yyriszkumą 
ji ji kur Josios Martineliš gy
vena ir kad yra jisai gyvas, bet 
apie tai niekam nepranesze. 
Policija pribuvo ir paėmė Pe
trone in kalėjimą, bet, turėjo 
nemažai darbo pakol ja ja in- 
Htume in patrule. Petrone pra
dėjo spardytis, draskyt paliei- 
ja'ntus kaip insilitus kate, su- 
plesze mandieras, -bet adbegia 
da keli palicijantai in pagialba 
su dideliu ergeliu inmote jąją 
in automobiliu kaip verszi ir 
nevežė in palicije, kur turės at
vesti nuo savo paszelumo.— 
Martinas sziadien szoka kazo
ku, kad atkerszino savo mote-

* J ♦

roliei ir neužilgio aplaikys nuo 
josios perskyrimą (divorsa).

....................................... ............................ •

Paskutines Žinutes

■V ■

f

patiko virszininku! ^policijos, 
kuris pradėjo Jokūbą karsztai 
kvosti ir apt galo prisipąžiną, 
buk tai jisąi taip padarę. Nu-
žudo tęva ąž tai, kad paimti 
visus pinigais, o 'kada jojo už
klausta del ko nužudė seseria 
ir broli, ta} malszei atsakė: 
uvot pasisuko man nereikalin
gai po ranku ir kad mano ne- 
iszduotu nužudžiau ir juosius.”

Jokūbas likos pripažintas 
kaltu ir pakartas.

KIAULE ATKANDO RAN
KUTES KŪDIKIUI.

Lomža. — Kaime Czamoc-
ke, iszėidama dirbti iri lauka 
Autose, Vlodovskieno, 4paliko 
lopszije savo trijų sanvaieziu

1X1 15 senumo kūdiki. Per atidarytas

v ♦

I
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KIAULE INKANDO

I v
4

/• r,

KŪDIKIUI KOJA.

Larchwood, Me. — Insiutus
kiaule mėtosi ant gulinezio kū
dikio vežimelije ir atkando 
kairia kojale.Nuo kūdikio nu
bėgo prie versziuko kuri taip
gi baisai sukandžiojo. Badai 
kiaule insiuto nuo karszczio. 
Sužeista kūdiki nuveže in h- 
gonbuti, kur daktarai turėjo

Paragva. — 
Ant paragviszko ir boliviszko 
-rubožiaus kilo muszis terp sar
gu, kuriame likos užmuszta 
szeszi kareiviai o keli sužeisti.

U Washington, D. C. — Me
to 1930 Su^\Valst. gimė ma
žiau kūdikiu no kaip 1920 me
te, ba tik 2,190,791,

U Watertown, N. Y. — Szc- 
szioliika karvių, prigulineziu' 
prie ozionaitinio farmerio, 11-

U* t Asuncion,1

to 1930 Sux^\Valst. gimė
VI* 1 1 «ri ' • V 1 ♦ -4

te, ba tik 2,190,791

visai nupjauti koja. Kiaule prl-
I ’ I ’ * W \ 1 " '■ . . . » >

gulėjo prie farmerio James
ziene Brilskiene, 40 metu, likosMakens ir likos nu-szauta.

■ -i----------------------
' )

EK8PLOZIJE
i. —.------------ .
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duris inejo kiaule, kuri atkan
do kūdikiui abi rankutes ir su
kandžiojo baišei veideli. Kūdi
ki nuveže in ligonbutia kur poI
kokiam laiku mirė.
r ’ 1. U ' K ''

TEISMAS NUSPRENDĖ 
NEISZAISZKINES VISU 

BYLOJ APKALTINIMU. 
. t.Berlynas, Vokietija.’ 

m a * a a w a a

£
Vol

demaro ir “Geležinio Vilko” 
procesui Kariuomenes teismo 
riusitesus vienuolika dienu, 
dvyliktąją diena, Rugpiuczio 
30 d., paskelbtas teismo nuos
prendis, kuriuo deszimtis kai-

x — v € J

kos užmusztos per jaerkulna ka
da visos suėjo po medžiu apsi- 
saugot nuo liėtaus.

U Scranton, Pa.— Mrs. Juo- tinamuju tame skaieziuj Ir

Belize, Angliszka Hondūrą. 
— Praeita Ketverga baisi vie
sulą sunaikino kone visa mies
tą Belize, kur nepasiliko cie- 
las namas, po tam iszkilo ma
rios užliedamos visa miesteli. 
Namai plaukincja po mares su 
negyvais gyventojais kuriu gal 
pražuvo daugiau kaip perikio- 
lika szimtu.

Laivai likos sudaužytais ir 
iszmestais ant žemes, upe Beli
ze iszsiliejo isz lovio, padary
dama da didesnes bledes. Vil
nis iszkilo net ant devynių pė
du. Gubernatorius meldže Ang
lijos idant atsiustu kariszkus 
laivus in pagelba. Visos bažny- 
czios mieste sunaikintos kaipo 
ir Szv. Jono kolegija, asztuo- 
ni Amerikoniszki kunigai — 
Jėzuitai pražuvo kaipo ir asz- 
tuoniolika istudentai žuvo. 
Apie 13,000 namu 
tukstaneziai žmonių 
bo pastogių.

Padėjimas baisus, 
pasiliko be nieko. Su v. Valst. 
siuhczia Raudono Kryžiau® 
dranguVo in pagelba su mais
tu, drapanomis ir gyduolėms.

Miestas dega ir ugnis baisai 
platinasi. Amaras 
smaugti gyventojus 
daug mirszta.

•studentai
sunaikinta, 

randasi

žmonis

k/.

pradėjo 
nuo ko

Kubojev

Sztai kitos panaszios nelai
mes kurios atsitiko ant svieto 
kaip:

September! 1926 — Florido
je žuvo 400, sužeista 2,500.

Oktoberio 1926
žuvo 600, sužeista 9,000.

Septemberi Į928 — Porto Ri
ko žuvo 300, sužeistą 5,000.,

Septemberi 1928 — Florido
je žuvo 1,180, sužeista 1,850.

Septemberi 1930 — Santo 
Domingo žuvo 200,» 
6,000.......... -

•sužeista

i
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SUGRIUVO BAŽNYCZIA 
VILNIUJ UŽMUSZDAMA

15 IR SUŽEISDAMA 10.
Berlynas. — Gautomis žinio

mis per Varszava, isz Vilniaus 
užmuszta 15 žmonių ir do- 
szimts sužeista griuvus bažny- 
cziai Kalėtuose, netoli Vil-

■n

4* 'it

bagaža. 
voras’ ’
i <

LINKUVOS OIOOES 
LINKSMINASI.

Liepos men. policijai pavy
ko susekti slaptus bravomin- 
kus, bei degtines pardavėjus.

Viena gražia diena policini
nkas pastebėjo, kad isz O. Tu- 
mienes mažalkogoliniu gėrimu 
parduotuves tarnaite neszioja 
kaž-kokius islaptuB “bagažus.” 
Rezultato — policininkas su- 
cziumpa tarnaite ir patikrina

” Pasirodo, kad “ta-
40 laipsniu buteliukuos 

skystimėlis.
Aiszku, suraszo protokolą, ir 

byla perduoda kur reikia.
Bo to, vietos policija suse

ko gerute °cioce Butkiene,” 
fotografo Masiulio szeiminin- 
ke. Mat, ji turi “maža” bizni. 
Pas fotografa užeina piliecziai 
fotografuotis, ir ‘ibuna tokiu, 
kurio negali padaryti atatinka
mos pozos, o kai Butkiene pa
smagina savuoju skystimėliu 
gražiausia poza iszeina 
“pozavosi” 
cija neužuodė szios sziltos vie
tos.

Linkuvoje yra 
niu bravoru. Apyvarta gera, 
biznis eina gerai, alus turi ge
resni pasilsclkima nei l"1 " d «• » 1 i * ’“JĮ" ’* ’■ ' jjt
*1 * era ij» i cm 1 i

cioce Butkiene,

maža

f
Ir

žmonj&s, kol poli-

ir smulkes-

U Guber-
niszkis.

I i i.
5 >

SUDEGE LIETUVIO 
LENTPIUVE LIETUVOJE.

f _

Jura, Mariamp; ap. ’ 
ros gelžk. s
Del nežinomos priežasties' ('spė
jama padegimas) užsidegė ir 
sudege p. Sutkaus leritpiuvc, 
gyv. namas ir miszko medžia
gos sandeliai. Nuostuoliai sie
kia apie 100,000 litu, o turto b 
tik dalis buvo apdrausta, ro
dos, apie 25,000 lt. sumai. JP. 
Sutkaus lentpiuve buvo gerai 
inrengta ir dar nesenai žymiai 
patobulinta. Dabar sudege vi
sos patalpos, maszinos,-sande- 
Iiuosp buvusios lentos.

, A1 r. " ■ ......... ' *

; J u-
toty kilo gaisras

*1 *♦ * A

I

, KJiiij,./i a \",.iw

P. Sutkus iszkilo ir pratur- 
tėjo tik savo pastangomis, ne
nuilstamu darbu ir energija.
| | , i | ' <' t

h
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RUGIAPIUTES SUNKUMAI.
H: • ‘ t ' 's 1 •' ‘ - R ■

Papile. — Prasidėjo visoje 
apylinkėje rugiapiute, rugiai 
menki, darbininku pasisamdyti 
sunku. Mokama darbininkams 
po 6 '— 7 litus in diena duodant 
valgi. Kviecziai ir rugiai buto 
pabrango, jau reikėjo mokelti 
už centneri 16 ligi 18 litu, da
bar vėl centneris kainuoja tik 
11 —-12 litu. Va^arupjus gerais 
bot sausra gal irgi pakenkė.

* , —-R? in I , k

UŽPULDINĖJA BZERNAI
IR VILKAI, t

Pernaravos Valscz. Vaineko- 
niu laukuose dažnai •1 pradėjo

O

niaus pereita Nedelia

‘ A
ISZPANIJE LEIDO KATA

LIKU KUNIGAMS VESTI. 
Madrid. — Iszpanijos civi

liai teismai sziomis dienomis 
pripažino teise ir legalizavo 
sumanymą leisti Rymo kata
liku kunigams vesti moteris. 
Senuose instatymuose buvo nu 
matyta, kad Rymo kataliku 
kunigams veslti draudžiama, 
vėliau dabr tas instatymas aj-

f 1

%
<1,

Voldemaras su dviem savd aa- i •, ■■■%•. i,-*-' * j 1. .
jutantais, tapo iszteisinti. D.vy-

. , , , ><a4* . » įį* ' ♦

lika kitu kaltinamųjų giivo po 
vieriiis metus kalėjimo, o dh

ir Pupalagis ga
vo, pirmasis 15 motu sunkių
jų darbu kalėjimo, o antrasis 
12 metu'; abiem atimtos visos

• pilioezio teises visam amžiui.
(237 nr.>- mainytas.

ližmuszta automobiliu nė’laimc-

Žmogaus galva susideda 
isz 22 kaulu ir kailiuku.

■ t it” ' i"

* Amerikoniszki fabrikantai 
praeita meta pardavė visokio 
muilo už 300 milijonus doleriu

* Ilgiausias alfabetas (litą- 
ros) yra Kiniszkos, bet j u kal
ba susideda tiktai isz 15,000 
žodžiu.

jo arti Springville.
EASTMAN KODAKU 

DIRBTUVĖJE.
Rochester, N. Y.— Baisi ėk«- 

plozijo kilo Eastman Kodak 
Co., kuri suardo dirbtuve, uŽ- 
musze du darbininkus ir sužei- 
do 24. Asztuoni szimtai dar- 
biniriku vos iszeigelbeįo isz 
dirbtuves. Eksplozija kilo isz 
nežinomos priežasties.

U u | i
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Vaitkoviczius
I K

— <<SogodniaM 
pranesza isz Kauno, kad ponia 
Voldomariene nutarusi persis
kirti su prof. Voldemaru.

Kataliku kunigu celebatas 
užtikrintas Romos kataUiku 
Bažnyozios taisyklėmis.

rodytiis’ szomai. Ūkininkai nuo 
tp nukenezia, nes iszalkina va- 
saruoju, daržoves, bulves ir kt. 
Vilku apylinkėje taip pat da
ug priviso. Graibsto isz ulA- 
niriku gyvulius ir dažnai pasi
rodo net diena. Rengtos, apsi
ginti nuo ju, tam tikros me
džiokles nieko nepadėjo. Ne
pasiseko nuszauti ne vieno vii-

- ■
ko. -

pasikalbet.su
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k
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vėtroj

KasGirdet
> * .K ."»'»! f «▼ ■—į r—>

Rodos viskas srijndb rint 
svieto idftnt dirgrišt' ŽBridgrii jo 
gyvenime.

Drebejemai žemes,
tvanai, drebėjimas banku ir 
geldų — sztai kasdieninis mu
su padėjimai. p. (:

Po ilgam laikui uždarymo, 
ritsidare gelda Bdrlyno' ir tu0- 
jaus kilo didele panika.

Auksiniai Vokisžki Koridai, 
kurie ir mums davėsi in ženk
lus Amerike, akiiriirsknyja nu
puolė ant 10 ir 30 punktu.

Turėkime vilti, kad tas vis
kas apsimalszys ir snsilnikys, 
tie'drėbėjimaiF turės apsimal- 
sZyti ir vela viskas eis papras
tinai.

t
k •• '"r k, » o
0 ♦ ’

pasi-< Taip tai 4 “broliszkai ” 
elgineja su* savo virsztninkais 
Chicago ir1 kitosia didesniuosia 
Suv. Valstijos miestuc|sia. To- 
kitf14 4 prrsi hOvihirfifts* ’daug ken
kė dėl dririiininkiszku organi- !» .. .. zaciju.
) . -------------------

Paprastas rasztininkus 
nam is» bilioniniu banku Chi- 
cage,« pasinaudojo banko pini
gu ant trijų milijonu doleriu po 
ilgu metir spekulavojimo . su 
tais pinigais, ant'galo likos su
sektas.

Tasai rasztininkelis uždirb
davo vos 200 doleriu ant mene, 
šio, bet turėjo priėmimą prie 
milijonu doleriu.

vie-

, •

ift
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k —KELIOS PASAKAITES
suvaldyk dabar ant*kart ir pie
tus, tai negaiszinsime laiko lab 
ke piqUri '-fiko ant to gaspado
rius., Kada čigonas savo dali su 
valgė'tare vėl:

APIE ČIGONUS80h

•

Ar žiliai ka, gaspador,
Zudintojas Penkių 

Ypatų
I 

Vierta! karta, žlembs lailte, at
ėjo isz ryto pas viena gaspado-

Imigrantu Keliavimas
. Pradžioja Kovo mėnesio,

.i l/,l

4‘Atvykus in New Yorkri tu
rėjau mokėti $8. už bilietą 1nĮ854 mete ikivas “City of Glas- 

apleido LivęrppQjrBu-450

... m

4

<• yi rt-Sį-.? t#

♦ Mgow ’ ’
įmmigrantu. Jie vyko iri Phila
delphia. Ir isz fb mįęfitb; dau
gelis iszf szld itriiWigrh!tu;ketino 

pW

Chicaga. Turėjome laukti lai- 
*Vė,' kuris kupinai prikimštas, 
riė miego per nakti. 5 vai. ae- 
krincziitmė rytė, dar tatfrsrimoj, 
atvykome'iri Albany. Mušu vi
si daigtai išzrtiesti ant gatves.

rhi čigonas, Kada inojo in gri
ežia, jau baięe szeiiriyna pusry- 
czinat — ir jau bernas, sliržgu- 

j pirmiausia pavalgęs

:: -r*.;,, kada pietus su valgėm, 
suValgykim ir vakariene,-Viską 
at ka1#t, dėL daugi geresnio lai- 
ko. Tiko ant to .gaspadorius, 
horirit pats nevalgi*, ba jrii! nė 
lindo kada čigonas ir Vaknrie-

» ♦

Miestelyje Kemosha,’Wis., li
kos užvestas teismas in auda,lninkag' 

nugriuvo in;lova; pypke ruky- 
IdtafAs; po krilitnliil paSilAct/. Tat 
da čigonas tarė:

[ — NaJ pane, nYaŽnm peHnhl- »iib sri^algė tarė liula grispadb- 
riysim pypjcejrff ,/ .

— Kad“ tavo gal riiėkai'pyp
4

kas kiszasi palaidojimo miru- 
sid’ SriitfUellaUs Hirisė^bergo, 
kuris isz gimimo yra Žydirš, 
)ėt: kririš prieš mirti ribrsi-

• J . ' £ -L i
kriksžtino ant1 Kataliko, kaip 
n Si. — * ~ mi J A — 2" A f' . - m ik JL . X. vi' u.

tvirtina jo likusi‘našzle.
4 " ir. * ».r I ' «

Velionio tėvai norėjo palai
doti ji ant Žydiszku kapiniu, 
lM?t pati tarno pasiprieszino ir 
kanecz. spyrėsi idant jos vyras 
butu palaidotas imt Katalikisz. 
ku kapiniu.

Juk visas svietas yra darbu 
musu Sutvertojaus, o motįna- 
žemo vis yra szventa kur ji nė 
butu.

Akyviausiu yra, kaip sėdas

‘Ii
u

1

nysim pypjcejril H ris. #. ■ ■«

I X , ,■ I .. ' . '■ * t S|, ’ 1

Dabnb imkim kirst mie-
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vykt I t o liaus i h Vaka rus — 
savo szeimynąs, pas vyr^s, pąš 
sunnš; pns 'brofius ir paš driair- Kubmet ardžiausia reikėjo per-

* < 11 w j_ '"Į- | « I 
Skandinavai,

Szv(^d«i ir
— kaip toms

statytojo arba vertėjo jis din
go,* kaži ir'kur. Bė vadė' ėmėm 
traukiny, kurifi nriua ridveŽe in 
Buffalo. Daugumas isz miM 
pirtriri karta1 malėme trankinj. 
Buffalo miestė negalėjome ras
ti laivo, kuris mus turėjo vež
ti in Chicago lyg gyvuliai at
sistojome ant gatves ir laukia
me, nežinom ko. Viena žmona 
paklydo, ome valanda ja suras
ti. 4

L Galu gale nuvedė kas nors 
prie laivo, bet tau laivas buvo 
tik mažas kubilas, ir jam pil- 

| nas keleiviu; daugumas pasr- 
gerusiu. Koks szflltisl Koki ne
smagumai! Apie tai negaliu 
nei raszyti. Nežinau kaip mes 
dasiekėriie Chicaga: • t Vienas 
partijos narys nusipirko pe- 
•cziiika, tai musu laime. Maža* 
daivaids veže mus apie 50 my
liu, bėt turėjome rszlipti ir pas 
kutinės 50 myliu pėksti eiti. , 

Pašamdem kelis vežimus 
moterims ir musu daigtams, 
vyrai peksti turėjo eiti. Tai 
vargas. Moterys ir vaikai sė
dėjo virsziune tu vežimu, 
vyrai turėjo bėgti, prie tilto du 
vežimai susidūrė ir vienas nu
virto in upęle. Viena moteris 
ir vaikas labai sužeisti, vienas 
vyras mirė.

Galu gale pasiekėm kaima. 
Tikėjome ęasti gražu, turtin
ga miesteli, beit radome tik lau
kui su tik keliais .nameliais. 
Tai namai po ilgos keliones. 
Namus vėl reikėjo pastatyti. 
Kiekvienas turėjo iszriszti sa
vo problema.

Biedni immigrarttai, dauge
lis isz ju niekad nepasiėke vie
tas in kurias važiavo. Ų'kinin- 

(kai kurie vyko in Illinois, Wis
consin ir kitas valstijas nuvy
ko in Pennsylvąnija, kiti-dar
bininkai vyko in ukiu krasz- <F 
fus.

Bais pradžia’ naujame sza- 
lyje. F.L.I.S.

>

i^adekavonE
KINGSTON-, PA., KORUI.

“Saules redystei Garbus Po 
, riai! —

Labai szirdingai aeziu ^Sau
les’* leidėjams už apgarsinimu 
ir praneszima kad giedos per 
radio Lietuvisžkas Szv. Panos 
Marijos parapijos koras isz 
Kingston, Pa. Per tai teko ir 
man pasiklaušytie Lietuviszku 
puikiu dainelilu pirma karta 
per radio. Isztikrujii yra tai 
puikus koras ir yra ko paklau-

gus.
/Paaaž’eriai — i 

Voki ecz i.ul)a n ai, j 
sailjėlė kitu ta’ritu - 
dinoms paprastai darė — su sa

A ‘ Ji. f1 . A - -
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.Bet kaip nusidy vi jo gaspado 

rilis; kaip čigonas atsake:
—: Ach Dieve! Kaip tai? Ar 

tai asz po vakarienei da turiu 
dirbt? Kas tai girdėjo? Nieko 
nebus! Mano tėvas po vakarie
nei niekad nedirbo ir asz ne 
dirbšiul ./

Ir jokiu budu nesidavė prie 
ei- larbo xprisikalbini. Gaspado 

rius tada ėmėsi ant spsasabo. 
Ant rytojaus korta javus,

o

ke?
— Ka! tai pariė sidabrias, o 

riė pypke t—•, iri atvarte ant ran
kos paš1 diiris’ stovėdamas, 
kn'ri isztikro puikiai iszrode.

— 6 mažu skylėta? — tarė 
Kernas.

f * •

— • Och P pane, mario pypkei 
jokios szkyleš riėsiraildh; dzio- 
Važi rie!

Kada pypkėm 1 sumainė,
apsvarstys ir nuspręs, kur bus|gofiH- iHzojo, o Dentes ketino pri 
palaidotas lavonas Ilirchbergo kinf.Vzf iSZ'cigOno gauta pypke 
ir ka jo dvasia apie tai manstb. wžrnkyt, bet... nėra’ irt kur ta- 
Argi jis sau vėlina kad jp kud|,nko‘kimsstt — tada pasivijus 
pas butu palaidotas ant Žy- ėigoa pasznnke: 
diszku kapiniu ar Katalikisz- _
ku f

ant
O tU apgavike! kokia tu

yrn kur tabako kimszt; jokia 
skyle nesiranda!

- JI
las P. Žadeikis yra atszaukla- | v;n,n 
mas Lietuvon, o 'jo vietbn in

------------------- I Girdėt, kad generinlis konsu
Del daugelio *žinomas vaikiu 

tis Jackie Coogan kuris rodosi 
krutamuosia paveiksluosią, ap- New Yorka bns perkeltas, p. | 
reiszke, kad jam reike ant pra- * 
gyvenimo 1,600 doleriu ant me
nesio. Pagal koritrakta padarys 
ta su apveiksiu kompanija,, ai- : 
ga tojo snargliaus yra 1,300 lyg ? 
4,000 doleriu ant šanvaites.

Tokius atsitikimus galima 
užtikti tiktai Suv. Valst. kur 
vienam vaikui moka nuo 1,300 ? 
lyg 4,000 doleriu ant sanvaites, J8Z • ** 
o tukstaneziai aplaiko tiek, 
kad neužtenka ant praseziau- 
sio maisto iszmaitinimo savo 
szeimynu.

Kalvaitis isz Ohlcagos* Iri Ch:- 
cago at^iusia p. Daužvardi isz 
New Yorko.

I

k

<

* prisikalbini.

. o 
apie pusryczius ne nemislina. 
Čigonių,. 1 a ūke, m a to, 
pietus,, o apie pietus ne gugu. 
Klauso gaspa'doriaus, kodėl ne

jog jau

man pypke iriteikiai? Juk ne valgo, o gaspadorius atsako:
—■ Vriknre aut’ kart paval-

Ne ant duszios buvo čigonu, 
pradėjo mosuot su ranka ant 
saules, 
leistus.
žas szmutorius, pradėjo mošuot

Na, pane, juk asz tau sa 
kad jokios skyles nesikinu, 

randa. Asz pane nekaltas.

* * abi

Atbiha čigonas iri kukne,-
♦

o

j?

I

f

aplaiko

Kaipgi iszrodytu moteria su 
apdriskusia szlebe ant uly- 
czios? Panasziai ir su apiply- 
szusia maldaknyge kada nesza- 
si in baznyežia. Prisiunskit sa
vo nnplyszusia maldaknyge in

gynime, 
k'

• ♦

kad kuogreieziausi a i 
Gaspadorius ir nema-

(įhspadiite koprt blytiiiš. Gigo- ',,gul ant snules’ idū"‘ ncsisku-
« 4 . I

M

nąs t h riė :
— Tai ph'riG, ^nsjiadiri, val

gykim!? , 4
I A > * į

— Bet no Visi — atsakė gas'- 
padine.'

■" t 1

— Tai kibri pariė nemėgsti ?
~ pri d u re' ci’^on as iria tgal per

Mumijos Kersztas
f 1 i

«   ■' u „ A,' „ ■ , , ,

; Priesz dvejus metus vieno ja I
n rĮ CftI1 M uze jaus ” r •’ • * * .* .. *

New Yorke saliu stovėjo Egip*|duria išcjd!
<

• t '' * *

. Viena1 karta’ cigonaš pavogė
to mumija. Egipto mumija'; 
kaip tinka bedrai mumijomk, 
padare daugybe nemalonumu. Vicn{ttn gasphldoriui anti; Gas-

_ I r Ii

#

Kiekvienas, kas buvo ncatsar- padoriuš nusidavė pas vaitu ir 
gus ir palietė sena relikvijų ar- abUdh su' vaitu riūojb iii pagirri 
ba ilgiau ja žiuriejo, susilaukė kuričigonu abažas'riadosi. Jau

ftws A»w-*'5
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Hhririy Powėr&
burg, W. Va., kuris prisipaži-1 
no nužudymo Mrs. Asta isz Ei
ther ir josios triiš vaikus’ isz 
Park Ridgė arti Chicago kaipo 
ir M rs. Donata Lenke, isz Mas
sachusetts. Rankoj laiko plak
tuku su kuriliom papilde žo
di rištas. «

isz Clariks-

■ ....................... . - -- . ■ ------------------------------- --- ------------------------------ — - II. .. —

Indonius Laidojimo
Paprocziai

Sako, kad'senovės Lietuviai
laidodami dedave kapan žir-|vo

vim vėžė lovris, mriifito, ir kitus 
reikalingus’ daigtus. Tais lai
kais laivu kompanijos prisnžit- 
ria’m's pristatė tik negaminto 
mhistO, knip miltu, ryžiu bul
vių ir Lt’. KėleiVlai patys turėjo 
isžmislyti patys budus ta mais
tu Vartoti;
“City of Glasgow”

lEuriOpa stt džiaugsmu ir liud-l 
ninriu, neš iszVrižiuojantieje at- 
šisVeikirid su sėriuoju krasztu 
ant visados.

Bet iki sziai dienai niekas ne b
žino kas atšitiko laivui; nes nie 
kad riepasieke Pliiladėlphija, ir 
iki sziai dienai laivo likimas 
yru misterija.
• Priėsz isZradirria 44 wirieless’ ’ 
labai dank laivu dingo. Pasku- 
tien tragedija invyko 1893 m., 

I kuomet. White Star linijos lai-
“Naronic” pirma kelione

apleido

bintu. Čigonas tarė: ./ 
j

-tl

gaspa-Duokie, pukaju, 
dors, ba saule kaip susikvailins 
tai ne žinos ko klausyt, ir gain 
va stot ir nueit, o takia kas but?

* * *
,> Vienas čigonas insivoge 
vieno turtingo pono kamara ir 
pavogė du kumpius, ka ten ka
bojo. Ir jauriszcitinejo laukan 
jr pasitiko su paczla ponia prie 
menioja. Čigonas __

I * * »

in

klos, kad velionis manytu Oil-1i>žs?baigt>,niekad ne 

tinei liežuvi nukirpti:
Sžermenyše pas Airius 

niau visados grieždavo muzi-I Į '
j ka, kad piktas dvasias atbai-
I džius.

Mahometonai, taip savo ®za- 
lyj kaip ir sviėturį 

[laidoja numirėlius bergrabu.

t

lyj kaip ir sviOturĮ

t

£

80

pašiokc Suv. Valstijas išž Li- 
verpooE Iri ths pats su daug ki
tu laivu; kurio vožė imrtiigran- 
tu — Hiidėge ariba taip riyko 

'’ ĮjUresc. Juriti kelione tinvė pil
na visokiu pavoju suly^giittis su

visuomet

Pirmieji Rusai negyvėliui 
dėdavo
apie ji liudijimą, kuri Jis ture-

in ranka tam^ntikra

sZiridlenos modėrnlszka' grei- 
this lhiVaiS sriegia kelionė Skor

inai Atlantika. *
Apie 1850 meta garlaiviai pa ♦.. 1

1

ir

nosiisimai- jo paduoti Szv. Petrui ties dan- ..
1 * 1 1 9 

pzes pa'klause: 
— ; * 1Ar gal daug gale pbhi

gaus vartais.
Vietiniai Austrijos gyvento-

elaimiu: sirgo, menkojo arba ištolo pariteto riuO'.kuHiinntes P!rks "u0 mttnes tuos ll“ l<ten- jai liudijimą^ kuri jis turėjo 
darėsi vargszu. ........ J ugrtek dumrte,- prie kurtes sode- Plu«» . . . ■ paduotr bzv. Peirur tres v dan-

Bet visa tai niekai palyginus jo/uzpakaliit iri dteiVitis cigO- . , . ? . . . ,T. ,. . . . ...
x j , . v. . ....L . , a 4. r v vo smirdancziais kumpiais — Vieliniai Austrijos gyvento-______________ ... su tuo ka dabar sužinojo Amė- rias ir1 ant jeszmo priesz hėp-t .. b

redyste, o riieė ja papuoszime rikos spauda. Muzejaus tarnhh sria' kėpe dilti! Kada1 priėjo (ir- n S11,<c P(>ni-
»u tuo ka dabar sužinojo Airiė- Bias ir ant jeszmo priesz liėp-

jai surisza lavonui rankas ir

in nauja “aprėdala” 
resno ne kaip buvo nauja; Ap
darome visokias knygas.

ir bus ge-

Pagal apskaityma Chicago 
Tribune laikraszczio, tai visa 
Anglijos sala susideda isz 56 
milijonu margu žemes.

Didesne dalis tos iszdirbtos 
žemes randasi rankosia Ang- 
liszku ponu padalyta sekari- 
cziai: 28 kunigaikszcziai turi 
3,990,000 margu; 33 markizai 
turį 3,780,000 viso 525 Anglisz- 
ki ponuliai turi savo rankosia 
15,200,000 margu po savo val
džia, arba paprastai po 128,000 
margu pripuola ant kožno. , * * •' *

Yra atai už 'daug, ir kad tie
1 t H %■ .

Angliszki ponuliai iszdaliritii
> n. e

ta žeme tarp bedarbiu, tai Arig- 
hja sziadien nebūta tokia val
gas.

General Motors automobiliu 
kompanija menesyja Augusto 
pariddVe 70į078 arifomboiliuS 
arba ina'žiaii kaip praeita mėta 
tam* paežiam laike. P-riežristis 
to yra bedarbe po visa Ameri- 

* ka ir stokus pinigu pas žmpnis. ■lI it| ij 1—0

• Kokis tai virszininkas unijos 
Mortimer Ėnriglit, nubaudė 

. virina isz nariu už nepaklusnu
mą ant 700 doleriu bausmes, 
Ant rytojaus likos surastas la
vonas Enrighto su penkiais szu
viais, Žudinfojaus lyg szioliai 
nesuimta.

intakoja, pagrasė streiku,, jai- tyri; vaitas1 dbuėziai1 suriko:
t * I I »

— Ka’ tu ežia' čigonė dariai ? 
Čigonas/ kaip isz Ugniės pa- 

szokes, atsake:

ugi sžit'ri* norėjo vahdenyja pa- J 
siskandyt, tai asz ja* įsztrau- J 
kinu ir dribar nebagele džiovi- J 
nu.... ■ i‘< i
Į * * * ]

Čigonas, atsigulęs ant pilvo |j 
ant kraszto-upes gere varidėni.

t

gu mumija ndbus paimta isz 
laikymo vietos. Mumija pasza- 
lino — nakti tylutėliai- pasza-

> 1 W f 1

Jino isz muzejaus parodos salės | į* . I ft. į
ir paslėpė rūsyje. O jos vieton 
muzejaus direkcija patvąrke
* t į,

pastatyti jos kopija, padaryta 
Now ibrke.
,• Praėjo metai. Muzoju aplan
ko žinomas Egiptologas isžl 
Pietų Amerikos. Jis isz* kartb 
pamate apgavima ir pagrašė,' 
kad jis ims raszyti Pietų Ame-• 
rikos spaudoja ir nurodys,kad 
nhizejaiis’New' Yorke 20-tame 
amžiuje stato parodai dirbtinai 
pagamirita mumija vietoja' tik
ros.
- . 1

Muzejaus direkcija paaiszk?- 
no mokovui teisybe ir parode 
tikra mumija.

— Isztikruju, kosk tikslas 
marinuoti ežia ta sena Egipte-

* V I * > A » *4

sirode bėt viptiek imigraptai 
vartojo senoriiszkus laivtis, nes 
keliones kainos buvo pigesnės. 

_A ■ |lr tik 1870 mete garlaiviu ke
liavimas korikuriėvo’ Atlantiko 
keleiviu 0irklysto* 4»'**

8enoVisžkubsė dienose; sani- 
tarisZkos aplinkybės, bėrio ar- 
sZiausios! Rauju epidemijos ne
pyki pasirėdė kelionėje ir kelei
vini sulaikyti.

Laivai, vadinti “Clippers” 
kurie nesžė szimtus tukstan- 

Įcziu immigraritu skersai Atlanr

<,'V*

I 't

; Čigonas nuėjo,b poni paskui Lisztrauko pirsztu nagus, bijo- 
pasijiito, jog tai buvo jos kum- ,darni, idant numirėlis neiszsi- 

, v kastu isz kapo ir neliktu vam-
J piras. • (
Į Indijoje, iki neseno laiko, 
Jpasiszventusi pati ėjo ant savo 
Ji m irusio vyro szermeninio lau- 
<I žo ir ton buyo sudeginama in 
< .pelenus draugo su juo.
i

. J klaiko mirusiu kūnai, iszskyrus

pei.
n Clippors

K i

ita dariau,• pbilak Vaite? c i

tom

V,i

Senovės Rymo ciesorystes

CAPITAL S^O^CK’$1^5,000.00 < savižudas, buvo deginami Grai
Uzejaš žmogus užklauso joį: 
l -r- Ka tu ežia dardu ? , ( 
i — Trii ka'darysi; matai, kat 
srebiu 'žuvies sriuba/

— O kur žuvies? — klauso 
žmogus.' , } .

I; — Ar tu pane spangas ? Ana 
kur viena ties mano nose plau
kia. (

na? — paklausė Ėgiptolpgas 
direktoriaus. — Parduokite ji 
gerinu’man ir asz pasiimsiu ji| 
(drauge iri Buenos Airės. Par
davimas ivyko ir mumija nau- 
jucziame grabe persikėlė ant 
garlaivio “Kolumbia”.
j Plaukdamas garlaivis 4 4 Kol- 
(Umbia” nuskendo. Dabar rau

♦
Į Nuėjo karta oiigonas in spa-; 
Lviedi. Tarp visu kitu grieku sg- 
vo pasako, jog karta su skran
da mete in žeme.

I ■ l .į . ■ " ’ ' i

— Tai da ne yra taip dide-
I * * I

liu nusideji'mu.
L Čigonas paskui nedrąsiai.da^- 
duoda j Jog toja skrandoj^ bu- ■* - .< ‘

f
r

* ♦

fviedi. Tarp visu kitu grieku sa

V ! * s
Tai da ne yra taip dide v 4 r |

i Čigonas paskui nedvasiai.da

vo jo motina.*..
■ * * . .*

* £_ š i

.Vienas . čigonas susiderėjo
mija guli Atlanczio vandenyno
dugne. Amerikoja neabejoja, 
lead nelaimingojo laivo žuvi 

>« • Ii.*’* ’
••■••ve. v ’ *

mas buvo mumijos paskutiniu 
kersztu žmonėms, iszdijysu- 
siems sutrukdyti jos ramuma.

— Arėjas Vitkauskas.
. t >

< . Vienas ... čigonas susidera jo 
pksv iena gaspadoriu piaut ja
vus. Tszejo abudu in ląulęus,pa
žeme aiit ciėlos dienos „ valgio. 
"tauV ' (A J* 1W . ' •

yuB. Tszėjo abudu in ląulęus/pa t . ! *» »

Piove smagiai. Kąda atėjo Mi
kas pusryczlu, sėdo ir priqidojo 
valgyt. Čigonas greitai apšisit- 
ko su valgiu, o suvalgė? , savp

; . . i ,> - ••

valdyt. Čigonas greitai apsisii-
. < ■ . . . ,V . ' . u 1 ...

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,358.02 

———• u '
A

'* Mokame 3-czik procentą ant
C Hudfitu pinigu. Procentą pride-
> dam prie jus u pinigu 1* Sausio ir 
c 1 Liepos. Mes norim kad ir juš 
J tubStumčtrCikulaurtsumušuban-
< kaxn6i>aisant ar mažus ar didelis.'

> G. W. BARLOW, Pres.
< J. FERGUSON, Vice-Pro's, ir Kas.

__ A L UJ Ik Jy.
* b 
įf /

I

A

, .,..1, .4 J

1A’.DANCE FOLI
IJ*'

tika buvo taip pakttityti kad 
tik apię 50 f ‘ pirmos’’ kllftlsoft ir 
“antros” .kliasoa keleiviu ap
rūpinti. Bet treczia1 kliasa ga- 
Jejo neszti nuo 800’iki< 1,000‘vy
ru ir moterų. Ir plarike riet 20 
dienu nuo Liverpool iki New 
Yorko. Kitais .žodžiais prdlei- 
kybese. t - i

Nelabai seniai tūlas Szvedu 
kalbos laikrasztis atepausdihė 
snnn biiszkn no i m i m‘n n t o. kii-

kai savo numirėlius >, laidojo
J į kartais in žemo, bet dažijiau-

siai degino juos. • . \>
Grohla’ridijojo riuiniriuš

kui, vietiniai gyventojai laido- ris perplauk© Atlantika .vjena-
ja gyva szuni sir juo; idant mo

’k

vai sena laiszka uo imigranto, ku
>l

1 * *

J vaikas turėtu sau vada kitame tik pttrasžysimė kelis paragm-
I I____ • U TTV1 1 . • •• • > I HČL ' •____iLm'j! _

44clippers” laive. Czioriais
I If

I.

fus isz to laiszko. t
‘‘•Pirmos diėnos hiivd tykios, 

bėt Už keliu dieriU1 kadangi 
Afrikos genies | tiek dhug žihohiu važiavo laL 

p I gyvenanczios Kongo paupiu, 
apauna numirėlį kurpėmis, tuo 

|) |(padedami mirhsio dvasiai .^Vr-

žmogaus mintimis,kurįariic 
szitic žmonos teikia- begaline 
garbe. , .

► s j .irt ■
I —■ ■ ■

* Jordanaš, laukinis žtnb- 
gus gyvenantis South Afrika, 
gal yra seniausiu žmogųip ant 
hviėto nes t'nrrnub 1W lyg 
riieu. , į , ■ I" t » , * I .1
. t Gnlva kapustu, kuri svo
ry W/a varus, likos, užauginta 
per A. Skabksona,. Union

c sviėto. Užklausti jie szita pa- 
$ proti atsako: “Szuva gali su- 
s rasti ikeliią visur.
’ ■ Kai-kurie

> >
u 1

y

l*l;

l’iPIANO JOLO
B o čhbice
B čollection of t&e B popular Lithuanian

iižt lilĖlSTA.

Szi Albumą' tiotuvisž'kū Szokiu 
Gaidų ai4 Notų ant Piana gau-

„..i..

W. D. Boczkauskas-Co.
___ U ■ I  U . ... -ii . b

t

f
I*

M

narna; pas
I Malianoy City, Pa'.

' ' i

iL. u

siimti pirmoiviszkonąis baltojo

Ive, Visokios . giriezios ’ pakilo 

’girioti kui* isžmosi iszniatas: 
. ' ImL' t '. ' wt *1. i i J AidMl1 4 • . K •

tMiftb keleiviu. Reilįej‘b gerai 
’žirioti Scui4 isžmest isziriatas: 
Bei ta žmones negalėjo atsL 
miiiti. Viši kas savaite lauke 
saVaitinio isždalinimb maišto.

-

db 20 dieriu aręziarisiose aplin- 
Syki ih . sanvaito užeini ynos 
galVbfe sųsitinko viehoje yieto^ 
jė įr nito laivo virsziriuyįę gri-

>•Va ft• i*

T "i* * 1 a t k 1

galVbfe sųsitinko viehoje .vietok
4 L ' l- * t 4 j k ' ' ,i t

____* W •__________v ______ -tur

vo sdvo paskirta dali,»m^iKto.
liTailštas eusidiajo 
iriiltri, ryžiu, ži’niiu, druskoj

» • ji t
L _________________ , . ’ ' ,

Cukroūį mūsžtardos, pi|piri>;
per A. Skabksona 
Grove, Wiskonsine. ,

I

*

kiaUlierios, liulviu. ir arbatoj, 
Cukraus, musztardos, pi)pii*tiį 
k aėld., Baisu pergyvėnti 20 
dtėnU sziuose laivuose. •

" U I

* ♦ •

syti. Vra tai garbė visam korui 
ir labai aeziu jiems už veiklu 

Saules” re-
I

Su Pagarba, • <

«4

už praneszima.

Ignotas Juszkeviczo, 
Pequonock, tkmn. 

________ 1__ ..................

656
GYDUOLE AR TABLETA1 

Praszalina galvos skausmą in 80 ml- 
nutb, suktaImIq Malti Jltrtia diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas, 

ėek Mestis dsl kaditao sflsUaU.
i$Zi duonos’ 7 ' - r, '■

Dr. T. Tacielau
Piymutinis Lietuvi^zkris
Dentįstas Mahanojuje\ 

t^Ant Ž-tro Floro, Krine Sito^o 
10 W. Centra St., MlBttaWy'City

-THI----------- - f m iri - -r--w
* <r i «i

k S" 4 i

darbe drauge ir 
'dikcijai užj r
k

GYDUOLE AR TABUETAI

nutb, suktalido MMdtV jBHbia diena, 

tfeeth Jei kūdikio •kaUrie.
IIII^II j|

T

Mahanojųje\ 
iro, itltae Sztoto

m
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Aktores Atsivertimas 
  i 
giau savo dftszioa reikalu su
tvarkyti ligi mirties Valandos*. 
Sdnkn buvo su -manimi susU 

‘kalbėti. Brtvau begalo savy* 
mėile. Kuomet matute persis* 
kyre sti sziuo pasauliu, nebuvo 
kad draudžia mane. Tuo pa* 
ežiu laiku aplinkybes privertu 
apleisti vienuolyno mokykla. 
Iszmokusi jame rožanežiu kaU 
beti, negalėjau’jo primirszti. ,1 
’ «z Kurioje mokykloje esi

X

r f

A

s

4

r

i

I

I
I 
i i

ta

1 | '

Nesunaikink Tavo 
Dbkuriiėtttiis 

. —-r*-
Labai daug immigrantu se

ka pavyzdi pasakose aprasZytu

BggCB

faktu., SupraiHaJma', kad niekas 
egali pagelbėti ateiviams jaigu 
tie ateiviai nėgali atsiminti at-

i'!1 
i. '',i<. t 'j «*> '*>

važiavimo metus, menesi, die
na ir isz kur atvyko, Bet Lie-

• I <Y ■ •

pos 1 diena 1929 mete i^staty
didvyre, kurie kaip ‘tik nuo man pagelsta nėkiiriems atei-

9
laivo mato Amerikop krantus, viams. Tas instatymas paveli- 

irtati Savo.vi- un ateivius,irt norėdami už ' I ■’ U >į Mnia. „ , v
srt praeity, irt juras inmota’ sa
vo bagažu, popiems irtmoti vi
sits drabužius, ktfd tik ifcz na'u-

'LL*

(joi pradėti • gyvenimą Naujame

IKaip laikyti daržoves, 
vaisius ir mesas. i.

“Dede Samas” Degina Senus Pinigus
■'* ju/i

Kurioje mokykloje 
buvusi?

— Szv.

11 *! i 
a

X. Akademijoje, 
kur radau mergina' .Pennsylvanijoje.-

— Tas vienolynan man bu
vo žinomas gerai. i

— • Braszau mane apkriksz- 
tyti, o paskui absoliucija su* 
teikt, nors asz žinau, kad vieno 
krikszto pakanka, vienok? mah

I
— Isztikruju, asz tavo rei

kalavimus iszpildysiu — ir su
teikiau jai krikszto sakramen
tu.

ftsz kunigas.
• taip mano

n n-

dauju abieju;*

Pasaulyje. Bot paprastai seno- 
viazkorie pašukose immigrrtTi- 
tavn’wzoko nuo laivo ir pi auk-

kuriė 
priėsz Birželio 3 diena, 1921 
mėtib užsirėgistrftėti dollar, pat- 
Volia ateivius, kuriė‘ priesZ' 
BiUžėllo 3 diėbn, 1921 ližsirėgis- 

taip legalizuoti

i ■■ *.. ...
► I '

Sekanti nurodymai yra nau- f ■ » 1 .1,

dingi 'kuomet norime palaikyti I 
valgi ant kiek laiko:

Bulves .privalo būti dėtos in 
atvyko sausa, sznltė,. tamsia vieta.

Morkvas, pasternokas( ir 
ropos galima laikyti skiepe že-

t. 1

valgi ant kiek laiko:

k,

mėsė, 
dežese,

t

t

[r

t

t

J

* *

W j

k / J A

!

&o:
t

4

Kožna nletn Dėde Šamas sudegina apie du 'bilijonus bii-
4"'p

ft? K
' > -

. J XI-.}*aS
f

arba žeme pripildytose 
ir daržoves pasiliks 

szviežios.
* ' ,, » i *

Adynus ir arbūzus reikia nu-
truoti dabar, taip legalizuoti 

| buvimą S ii V. ViilstijbkO. Tuiii 
bžnioketi $20 ir pristatyti Vi-

eijoa sžlojn szalyja; iViib Birže-
i’ 1 ' . i .4;i ilk.-'JI f (

I I
Saugok Sehrt* Pėsportrt. |

__  _ __ ~ hžtriėkėti $wir priėtd;tytWi- 
to priplaukė prie žemes krasz- šėkiibdnrodymu saVė rt&ldort-
to, vundeni nusikratė pradėjo
nauja gyvenimą. Jiems nerci- 
kojo’pilno imrnigracijos isz-

skinti ir laiks nuo laiko su sku
duru nuszluostyti ir paxletl m* 
ant skiepo grindų, bet ant len- 

| tynos, ir gana toli nuo viens ki- 
to. Tik gerai nunokusius skint.

Sena’s pa’sportrts, • bagažinės Kopūstai dėti in baczkas su 
kortelė, laišricrts nrtO KobsėlO szaknims in virszu.

kartais nUrffatb atVažiaVimd SalierOs be jokio mazgojimo 
dlenrt. Saugiai4lėik^k tbkiaė po indetos, su galvoms in virszu, 
piėrs; jas nesunaikink. Naujai in ilgas gilia# dėžės, kurios 
atvykę lai tinkrtrtiiii prižiuro pripildytos su sausa žeme, 
savo identifikavimo kortelės Tomates gali būti laikytos 
kurios pilnai Natitrailzrtėijod iki Saurio menesio, jeigu skln- 

’ - 4 to^ tiflc priesz szalna, sausai rih-
Ir tas pats su pirmoms* po-1 šzl Uos tylos ir padėtos ant lėn-

ir
ma

io 2 dienos, 1921* metu.

egzaminavimo, ir ju neužklaus 
ta ar turi tinkamas vizas. Ne! 
Galu.gnle tie didvyrei tapo 
Atm'erikos pilieoziais nepaisant 
kaip atvažiavo in SuV. Valsti-

Bet tos dienos ant visados 
užbaigtos. Nauji laikai! Immi- 
gracijos instatymai reikalai!* 
jo kad ateiviai’turi atVažiuotf 
in paskirtus invažiaviitio uos
tus, kur federalė valdžia laiko 
savo tarnus tinkamai tuos irti? 
migrantus peržiūrėti; Kai ku
rio Dalijai -— atvykę inleisti 
rtuolatini u i apsi gyvenimu i, ki
ti tik laikinai; Bako! ateivis 
ingysta pilietybė, jis turi nuo
lat darodyti tinkamiems 
oieriams, kad’jts legUliszkai in- << 
leistas nuolatinių! apsigyverti
mui. Visuose tuose atsitiki
muose pats atei'vis turi dai‘o- 
dyti viską, o no -valdžios trtr- 
nrti;. Ir darodvti ta’ vkskil atei 
vis turi žinoti kada atVažiaVoj 
aht kokio laivo, jeigu atvažia
vo isz Kanados arba Meksikos 
tai kokioj vietoj buvo immi- 
gracijos aficieriu iszcgzami- 
nilottia. »u, j. -

Tukstancziai ateiviu szioje 
szaiyje negali ingyti pilietyste 

I todėl, kad negali atsiminti ka> 
Ida’atvažiavo arba laivo varda, 
kuris juos , atvožė czionais. 
Daugumoj atsitikimu jie ture-

karthik nUtfftttb atVažiaVirtiė

Tomates gali būti laikytos

Binto pripažinta * ♦
J

maszku verties 10 bilijonu doleriu. Yra tai senos dideles bu- 
maszkos kurios buvo, naudojamos užpraejusi meta. Bumasz- 
kjs yrą pirma sukapotos in keturis dalis po tam sudegintos 
pėczhija.

■ II — e— ■ 11  —I  ........................................................ lOif

Jaigu taip padarytu,
Nenoriu pasakyt kokis tai, 

Apgrobęs!ysiu plivirszium tik
tai:

Tūlas virszininkas vienos or
ganizacijos,

Badai naktį Potnyczios, 
Už girtybe likob aresztavotas, 

It in koza pasodytas, 
Nuo munszaines kaip gyvulis 

pasigėrė, 
Bet da ir ant kitokio darbo'ji 

nutvėrė
Ta del saves pasiliksiu, 

Del visu negnrsysiu,
Puikus draugus turėjo, 

Kada lakupe sėdėjo: 
Kelios paleistuves ir bomai, 

Argi tai vyrueziai ne puikiai. 
Ant rytojaus patrijotas sztrio- 

pa užmokėjo, 
Nuliūdęs namo parojo,

Ant galvos ir akiu ženklus tu
rėjo;

Mat spardėsi ir policijai pasi- 
o duot nenorėjo;

Tai ant pairi joto paikas pa
naudojo,

Ir tokiu budu narsumą ingalio- 
jo-

Tai mat Lietuviu vadovai, 
Taip pasielgė nedorai, 

Ant kitu iszmislina ir panie- 
kineja, 

Tankiausia nereikalingai ap 
juodlneja.

Jaigu Lictuviai tokius vadovus 
turės,

Tai dings viskas ir nieko netu-
Į

Tik tada Lietuviai’linksmai 
kvėpuos,

| Kada su tokiai szpicleisk neatsi
duos.

pieroms. Netik žrtiogus turi at- tynos skiepe. Turi liūtį žalios k • a . j- 4 C-
Acziu pievai 

sznnbždejusi užmerkė akis, ku
riose mirtis jau žaidė. -

Ziuru'in'ja ir regiu, kai jos 
gyvastis gesta. Jauna krutino 
vos befrikilnoja. Gaila jos, kad 
taip jauna reik skirties su pa
sauliu. Bet manau* sau, tu lai
minga, laimingiausia isz visu, 
nes ka tik gavusi szv. krikszto 
sakramentu keliauji pas dan- 
giszkaji Tęva* su nekaltybes 
ru'buis ant jilsu pecziu. 1

Tcve prabilo vėl — asz
greit I

mirti. Asz noriu paskutinio pa
tepimo. , ..t .

—. Nustebės greit iszejau
kad' 

gana greit už deszimties minu- 
ęriOUgrysziu. Nepraslinko ne

• 1 #4 h X

tiek, kai asz jos trosdkima jau 
buvau iszpildes. Ji dekojo’Die- 
vui. '

> Tyla užvieezpatavo visam 
kambaryj. Netrukus pasirodė 

t8y<lytojas, kuris klausiamas 
apie jos iszgijima atsako: —-»* 
Gal da iszgyvenės valanda — 
ir apleido kambnri. Mun ar- 
cziau atsisėdus prie jos lovos, 
ji nepajudinamai ■ gulėdama 
atidaro savo tamsias akis ir 
mėgino kalbėti.

— Te ve, paraszyk laiszka 
in Szv. X. Akademija pasaky- 
damas seserei Veronikai, jog I tf t7kio’certifikltb’TelguIt^ 
asz nnrsztu nejkaipo netikėle,- ^. nogali darSdytf kol{!amo 
bet| .kaipo apsiknsztijusi ka-1
teliko. Ir knd,pirmoji komunl-' “^07^7^

graėijoš Biuras tokiems nuola
tiniai apsigyvenimui : inlois-

• * i—. ,4r " I 4 A I 
labai keneziu ir manau

— Kalbant apie apaštalus
— tarė Mftssacbųsėtts kunigas 
in mane — leisk man pasakyti 
tamstai apie mtfrto'Viena'pa ty
rimą.

Viena nakti, apie doszimta 
valanda, paszaukė manė'in vie
na vieszbuti prie aktores lovos. 
Pirm negu asz ja pamaeziau 
žmohes pranesze, jofr ji jau be 
nuovokos ir mirsztanti, bot ga
linti but katalike, nea turi’ro- 
žanc’ziu. Norėdamas ja pagel
bėti, skubiai i nejau su Szv. 
aliejais,
apie dvideszimts dvieju metu 
amžiaus.

•Ji buvo pusgyve, iszblyszku- 
si, akys užmerktos. Veidas ne
kaltai spindėjo.

Vieszbuczio tarnaite sukinė
josi apie ja, kurios isztikimybe 
žibėjo mėlynose akyse. Pažvel
gusi in mane tyliu balsu pasa
kė susirinkusiems, kad asz esu 
kunigas. Visi man drfvo taku 
ir asz prisiartinau prie jos.

Ligonis pravėrė akis ir mė
gino klausti ar 
'Asz atsakiau:
vaikeli. Mergina pradėjo ^kus- 
tis» j°g dideli skausmai ja 
varsto, bet turinti vilties pagy
ti. Czia jos tuom žodžiai 
truko.

Dar labiau ji susilpnėjo. Ne
bot urejo jogu, negalėjo žodžio 
isztarti. Nustebės paklausiau“ 
tarnaites, kas su ja atsitiko, 
kas* priverto, ja atsigulti be
veik in mirtina patalo.

Isztrkima tarnaite viską isz- 
pasakojo sakydama, jog ligo
ne bevaidindama gimnastes
role ant tam tikru vietų, sukly- P^aneszdamas ’tarnaitei, 
do ir nupuolė trisdeszimts po- • 
du aukszczio. Gydytojas pasa
kė, kad jos nugarkaulis yra 
sužeistas ir nėra vilties pa- 

' sveikti. Gal teks jai iszgyventi 
dvylika valandų, o gal ir ma
žiau. Tik jos tvirtas insltikej!- 
mas pasveikti jialaiko ja; Taip 
kalbėjo jauna mcrteriszke asza- 
romis paplukusi;.......

Jr yra1 žymiausia draugijos 
vaidintoja, pertrauke kita 
mdferiszke.

Ar jinai yra aktore? paklau
siau nustebės.

— Taip. TeVe. Nelaimingo
ji buvo viena isz musu vedeju, 
kuri vede visus mus tiesos ke
liu.

i.
■ ■ ■ ii Ligoilo pravėrė akis.

Asr pastebėjos^ kad ji
nai nori atlikti Visuotina isZpa- 
žintip praariau susi rinkusiu j u 
pnmszaHnti. Su tuo jie noriai 
Butikobasn pasilikau , vienas 

‘ priebutirsrinnaziofl merginos,
— TeveJ asa noriu atlikti 

iszpažirtfi> kalbėjo ji. Mergi
nai-iszpaži nūs aavo nuodėmes 
ir atkalbėjus “Avė Maria,” 
kaipo atgaila už nusidėjimus, 
praariau jos padaryt* ‘tikra 
gailesti už savo nuodėmės, nes 
po to sakiau iszriszima- duo*- 
Bias.

— O, nei* TeVo !* — suszuko.
„ * 4 - 'T

'Asz dar nekriksztyta.
— Krikszto reikalauji! Asz

su-

K * /i

■į , ' u| J I I .

sargiai'prižiufeti ^Declaration tvirtos ir gerai isžaugusios, ir 
of 'Intention b“et kokiojanbrs kaip tik pradeda nokti galima 
knygutėje teguli-užsirakžo^pic- jas vartoti. Laiks nuo laiko roi-
of'Intentionbet kokioja nors kaip tik pradeda nokti gali

afi-

imi popiern nUtfieray tfeS Visos. kia peržiūrėti ir 
pirmos popioros neszft nnmėra,|iszimti ir vartoti, 
diena' kada* isziIudtbM;/ 
lazduotos. Ii* tas pats su ant
roms popieroms — Certificate Į kas ir laiks nuo laiko iszimtl 
of Naturalization. “Pinnos” ir supuvusius. Bet jeigu obuoliai

1 Antros Popieros ’ kuomet laikyti iki žiemai arba pavasa- 
pamestos aiJba •netycziomis šiu riui, turi būti rankomis nii- 
naikintos, galima gauti antras skinti ir cieli, nesudaužyri

nunokusias 
fšiiptivuriia’s 

if kur |i£ reikia iszmesti.-' •
Obuolus galima dėti in bacz-

i :
i

i

*

iiJ

I 
i

i

i
į
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F *
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TARADAIKA

r

copijas isz'Natniralizacijos Biu- Sausai nuszluostyti ir gražiai Per eroplana man žinia parojo,
ro, bet yra procedūra jaigu at- ant lentynos skiepo padėti. Pa-
civis negali pristatyt pilnas in- fnrtina apvynioti nrinksTitn po- i 
formacijas apie ju iszdnvima. piera.
Tolinus, reikia užmokėti $10 už Grūstas ir ant kiek laiko ga-Tolinus, reikia užmokėti $10 už

Bet isz kur, tai nepaminėjo, 
•'I' Žinute’ ne -kds, 

Tiktai juokas.
Kur ton suėjo keli Lietuviai

" ' 4

1

copijas pirmu popiern arba už p būti padėtos in piaullus, pa- Visi sztant vyrai ir ne Bolsze- 
maranezius ir citrinas taip pat 
galima laikyt, bot riekia apvy- ’ I 
nioti su minkszta popiera. Pa- 
marineziai pėr ilga laika gera* 
hie padejme Btovinszaltoj vie*-

I toj. Senoviškas- budasdaikyti | Viens isz ju norėdamas paszpo- 
suoti, 

Sziitaip pradėjo kalbėti: 
“Ar tu brolau žinai, kad du- 

szios neturi, 
“Ba pundyt mat nenori, 

“Ba kad duszia turėtum, 
“Tai ir pundyt norėtum.

Ant to tasai atsake: 
“Asz duszia turiu, 

No turi, prisiegti galiu, 
Ba jaigu duszios noturetau, 
Tai ir gyventi negalėtam

Natūralizacijos Certifikato.
L - .

O. I o * X * * i j .ji i' H

’ • vikai, 
Pakalėina įritavo,

PATAIKĖ DALGIS 
ANT AKMENS- 

į . v
— Ar žinai Petrrii’ 

jrb‘Br7p^ik777pJtb7‘ir l,n Įsnaujai prtiih
■i11"*"" * kai

I

Ir linksmai sznekucziavo, 
Trys jau užfundino, 

Ketvirtas lyg nenorėjo,

laivu kompanijos jiems inteike f f0'’"“- 

tikrus kdnVėrtus tuos paspor- 
tUs laikyti, bet jie kaip nors

r* I .k

citrinas yra indeti in žudyta
11 vandehi.1 1

įSaprtėuolias reikia atsargiai 
peržiurotijį dszimti minksztas; 
ir padėti irti puodyne ir vande* 
riiu apdengt. Ant puodynes pa-

? . , . . .. ' dartbo daug apie gyvulius; o inpamėtė arba iszmete tuos pas- v .

£

tarti apie ėjimą iii bažnyczia' 
Žinai gaspadorysta yra didėle,.

- dėti tonelkn arba lenta, van-t r '
deni reikia permainyti syki ant 
menesio. 1

i Žiemoja galima nupirkti
n | daug szzviežios mėsos ir paka-

i
| kaip tai aviena gali but pamir- |uGal 'būti, kad pirmiau turėjai,

“Bet jos lyg sziol Užlaikyti
, . ‘ negAlejai,

Ateinam I ^ėgva'galima su poniu nuimti. Į Mat keletą vaikeliu sulaukei,

dvi geros mylios.bažnycria
Kdžna Nedelia vienas isz mus 
turės pasilikt, namie. Padary- 
01111V O Zj iv CUĮJj VII JVCV1 VtV 111 | . • i-L ~ •
bažnyczikVrisz kita karta. Ar ^pe. Plonus szmoteliai 

‘r sutinki ant to? ’
. , , , . . IO — Sutinku, pons gaspadb- p^a* in avienos lajų, ir kuomet

uoste,.kada ir ant katro laivo Jnbina įteikia virti arba kepti viražu

portus. Atvažiavimo certifika- 
I tas yra reikalautas kuomet 
ateivis praszo pirmu arba ant
ru po^ieru, ir negalima isžgau-

asz mirsztu ne kaipo netikėlė,’

ja teko priimti ant mirties pa
talo. -i I *• 7 j. a .. A .

prižadėjau jai pada- da^numer'uo-

SI'

▲________ • V

ryti. Mergina tarsi, užmigo ir I 7' idčn-
^varstantieji skausnmi ja ap. tifikavimo kortelC( kuri kortc. 

le parodo kad ateivis legalisz- 
kai' gyvena szioje szaiyje. Bet 
Vėl daugybe ateiviu pametė ar-

leido. Ji mirė. ) ’ j f;
Sugryžes namon negalėjau 

nuo aszaru iszsilaikyth Jos be- 
go per mano* veidui,- Viena po 
kitos riedėjo be atvangos. Su- 
graudinta szirdis negreit arba1 
jr visai nepaipirsz to atsitiki-; 
mo.

* i

ba sunaikino szita kortely Ir 
Į vėl beda. Daugumas nežino 
kiek svarbos ta kortele reisą- 
kitt ir kad jie turi pasidėti ta

i

siime szitaip, tu eisi karta
v * •: - , i' • j i* i

't. ^.kiryr _ L

Sutiiiikii, pons gaspado- 
— atsilįėpe naujas bernas.riau

— Na .{ąi., gerai.
čzia Nedelia asz eisiu in bažny- [
ežia, o tu pasiliksi namie. 4 .

Vakare Nedėlioja gaspįado-
rius sugryžo isz 'ba'žhyczibę*
- Ka kunigai pasakojo ant ruW Jautiena ir žuvis’indeti

-vituv > I i ♦ Ii vii n i n t! win i cirrii a iv

< c
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Kalaukutus, visztas ir kitus Kožnam dalele duszios intei- J 9 I
. . kiai,

“O tu'dabar jos netekai, I •
“Ir be duszios pasilikai, 
Ba kad duszia turėtum,

| paukszcrius ir galima laikyti 
pąkabytus vešioj vietoj. Buky-
tas kumpis, rūkytas liežuvis irrius sugryžo isz ėažnyczios.

pamokslo?' -°hŽlS7bernris I ^ lininius maiszus ir pakabiu-1 Stikleli munszaines. užtrytuo- 

gasiSaddriaus. ....  <
— Kunigas pašėko kad per 

visa szia sanvaite turimo pas
ninką* < 1 -

t « " * 1

- Bernas- pasninkavo per visa 
savaite, norints in tai netikėjo,

.« P

,-H#

B I.

ti. Sūdyta kiauliena ir sūdyta 
jautieriadaikyta sūdytame Van
denyje' bacZlaitės ir gerai už
dengtos.

h ‘ ' ■ < turn,
O svetimo negertum. 

Kad asz no noriu ir gana, 
Tu manes nepriversi ana,

J

■.iiiii—     i. 1 ■— .   — 11 1 1111    ■■ 11 » —1 ■mm »

' Ant. J. SskflfBiiskas
' LIETUV1SZKAS GRABORIUS
331 W. Centra St; Shenandoah, Pa.

(Bell Phone, Dial 2-1512)

Kiaulinius padėti in kalkių Tiek to: duok ant manes try ta. Nuliūdimo valandoje, stitel- 
. kiam geriausi patarnaVima. pa

laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Turiu portikrint szita, .. 
Kad asz duszia turiu, 

Ba jau sulaikyti negaliu.

vandeni. Daugelis sZėimhUnku 
kiausziniuS dėdė in avižas arba 
sauga druska. Kad nėrė toki 
kiauszintai Poguli btiti sulygin-ĮO ka, net už t ris doleriu užpun-| 

' ‘dino,
Ir savo draugus pertikrino, 
Tai tik buvo tok is triksas, 

O kald butu susimuszia tai ne 
kas, 

Geriau kad duszia atsirado, j 14 1 <
Ir iszgere kelis ant ugadu. į 

* *
Jau sztai turiu visiems uždai1 

. .. nuoti, I)
Bai negaliu nutylėti,

Vienas isz Lietuviszku patrijo- 
taw
Per girtybe stojosi varjotn. I 

NielBis tai netikėtu,
L / ’ ' ' k

• *

M

kortele labai saugioj vietoj.

demija, Ponn., apie nelaimin- Į jaunas ateivis prarydamas 
gos aktores atsivertima. Per1 
ilga laika nebuvo atsakymo/ 
bet galutinai vis-gi gavau gra-
žn jos gyvenimą pieszanti, 1«’>; I grafija nto tos korteles, neš te 
uy |z” n* Į

** | fotografija jam nepatiko. Pa- 
Veikslas buvo grinoriaus pa- 
veikslas, kuomet jis dabar pil
nai auamerikonizuofas. Ta kor«% 
tele nebuvo priimta. Nes gale-

žiau_takuti in'Szv. X. Aka-atfiitikima J • bot’ užtiko gaspadoriu paslapta
valgant ląszimuą^ Bet

gos aktores atsivertima. Per

J
» « .. .. •* . •

tikiu, kad tu esi kriksztyta.
— Ne, Teve, nes asz ne estu

. / yr ^1. ’ ,

kad negalėjau būti apkriszty-
iihė a»z katalike 
kejitna,* etatart* ji 

pug'szcziHUft už vistas. Szventa- 
’dieniaia eidavau bažnyčion, 
klausydavau szv. misziu ir ro- 
žanez^aur nidkad neapleisdrt- 
)vau, kuri iszmokau mokykloj. 
Bet iriano gyvenimas buvo toks 
jsztižes, kad vis rtėp risi Veri-

katalike, krikszozione,tad nie- .

ta. Savo tiira 
ir myliu1 W C.

y

—-________
• ‘ Didele ugnis Baltimore, 

M(T. ktfri’ siniaiRind 1,500 namu 
ariia 86 blokus, .padarydama 
blėdes at 7Č milijonu doleriu
rftsibuvo f eb. i ijr 8,1904‘ihete.
4 ‘ - > 

; • ♦ Frartpija turi 1,320 ero- 
pjanu, Italija 1,100 Suv. Vaistu 
iisi> l«050j. Bosija abie 1.000 ojai lJ)50,<- Bosija a'pie 1,000 
Adgli JA 7901 \

id ; • -• * ’'r"

pirmu popiern buvo užklaus 
tas parodyti identifikavimo 
kortele. Jis pats nuėmė foto-

rii _A. A A

valgant ląszmiuą^ Bet su kan 
truiriu- siilaukes Nedėlios nuėji 
'A'l m

__ įpjejo 
sugryžb

L.’

jo prigulėti kam kitam.

Busite pilnai užga- 
i Įl

, Isz Mahariojaua ir Girardvilles 
t jeigu kas pareikalaus mano pa-- 

tarn avi m a tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in destimts 
minusu; Bell Phone, Dial 2-1512 >’

kTreklaitis
-—r Lletuvlsklcas Graborius

II • • »

Laidoja numirėlius pa- >_ _ • __ ■ •_. mm
pinke moterems. Priei
namos prekes.

. 516 W. S|lr«cW 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CtTY, PA.
306 Marltet Sti 

Bell Telefonas 
TAMAQUA,

‘dino,I

;jti su szviežiaiš, bet jaigu gėfai 
F.L.I.S.

baznyczia. Kada_ —
1 * ■’ * • padėti gana geri.

■ I *

- Na, ka ‘girdėjai >įžny-|. 
jjjzioja^ 
B

gaspadorius jo paklausė:
L, *x XTIjJLi ri-tn i

.cziojal

piuhokslb, kad rytoj yrHszven-

. 'foreign Language Informa-A □ - J » J - -
tion Service daug ateiviu1 pa
gelbėjo, surasti savo atvažiavi
mo laika bet tie ateiviai buri 
turėti kokiu nors darodaneziu

, I

Ugi kunigai užsako ant 

tie, u'ž poryt, ir per visa szia sa
vaite, ’ ' 1 * > • s
j

galėtu' Ihitt' szvdnte poj* visa sa^ 
y alte t....- >
. I —Nagi, ar jus nežinote, 
kad tasai pasninkas praeita sa
vaite, buwVilija; priesz taip’ 
dideliu szvente. *

0*

,.' k., . »• >

Ar tu pasiutai, kokia tai

<■

ii J

V'fc J

X

Wml Traskauskas

T 4
I

4

j

' L1ETUV1SZKAS GRABORIUS
A p

1
1 w 

f V'*'
fli
Laid) _ 
do automobilius del laidotuvių,

bjoikunui numirėliai. ^ J

IX W -j-i
kriksztft \u, veseliju, pasivažinėji-

I mp Ir tA L —fiell Teleforirfb 506 
[f W: tonoyAAĮjali. City 
i , •

*

•j

f

• •

♦ •

—Bell Telefone 506
tu,

K I

4

1 n
gal naujausia mada Ir « 
mokslą. Turiu pagalbi- ♦

J

*
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— Szia savaite pripuola 
ozvertis meto su pasninku.

— Rinkimai atsibus Utar- 
ninke 15 diena Septemberio. 
Balsuokite visi ir parodykite 
sąvo. galybe, balsuokit^,, (kaip 
jum savžine paliepė o no .kaip ) 
politikįszki pastnmdelei jam 
paliepė. . , , 

; ,rr- Siiaudines 
go 1 fines lazdeles ir kiti vasa
rinei dalykai eina in kampa, o 
reikės dabar pamislyt apie nau 
ja overkoti, kailinius del mote- 
res, nupirkimas anglių ir kitu 
dalyku reikalingu ant žiemos. 

J — Lietuviszka parapi jo Szv. 
Juozapo parengo dideli ulycz*- 
ni bazara kuris prasidės 21 d 
Septemberio ir tesis per 
sanvaite ant 600 bloko, prie 
bažnyczios. Bus tai vienas isz 
didžiausiu bazaru kokis kada "* • * ■ > I* *
buvo • parengtas per parapijo. 
Ęomitetas/karaztai* darbuojesi 
idant tasai bazarns butu vienas 
isz pasekmingi ausi u-

.i— Ashlando ligonbuteje bu-. 
v<^ užbaigimas mokslo 20 nor- 
Riu terp. kuri u randasi ir Ona 
Aliszauckiute, Girardville, Ju
ze Ambroziute, Frackville, 
Klara Mruvka, Mount Carmel, 
Elzbieta Rakauckiute, Shamo
kin, Ona Stoczkelis, Girardvil
le®, Genevaite Svaickiute, Mt. 
Carmel.

— Insiraszima® vaiku In f
parapines mokslaines szimet 

ažejo. Praeita meta lankėsi 
1,007*vaikai o szimet 1,520: Ai- 
riaziu 476,< Vokiecziu 207,- Len
ku 292, Lietuviu 376, Slavoku f 
215. Publilkiniuosia niokslaįne- 
&e randasi 2,143 o in parapines 
1520 — viso lankosi vaiku iii 
miesto moksląjuos. 

1

Pana Aldona,
Navaku, 512 E. Pine uli., iszva- 
žiavaSubatoju in ' Jersey City, 
N. J, kur lavinsis ant norses 
ligonbuteje.Jersey City Gener
al Hospi|aL Linkemc jai pasek- 
mes^ - į
• — Daugelis žmonių isz mies
to nuvažiavo Nedėlioja iii 
Pottsville kur'buvo apvaiksz- 
cziojama Szvencziausio Vardo 
Jėzaus draugijų isz Schuylkill 
ir Carbon pavietu. Kardinolas 
Daugherty,, vyskupas O’Hara 
ir dąug kunigd dalybavo 
vaikazeziojime.

. Lietuviszkas beisbolinis A *
Jdiubas laimėjo “penanta” 
geriausia loszima sziam sezone 
>r daugiausia iszlaimejimu. 
? rr Miestelis Gilbertonas da 

,bar ijSzroęlo in puiku miesteli 
.kadajlikos užbaigtas naujas 

Nors dabar motoristai 
i ta:
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skrybėlės,
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ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES tuo

— Eidamas isz mokslaines, 
10 metu Mildreda Jakimavl- 

| cziute, 41 Lower Broadway, 
I Nantike, likos sužeista per au- 
jtpmobiliu ih koja. <

— Jonas Dargcvicz, 164 
Green u»ly., Nantiko praneszc 
poilcijai bulk jojo pati dingo isz 
namu ir lyg sziolei nesugryžo. 
Priežastis apleidimo vyro 
vaiku yra nežinoma.

brauskienee $15(X Jie taipgi 'su- 
muszo skaudžiai moteriszko.

Kaibanditai darbavosi, 
laiku užėjo vidun pora žmonių.
Banditai padare holdapa Ir 
jiems. Isz ju atome, rodosi, tik 
keliolika doleriu. .. ’
' J— Stanys Dirmontas par- 

:a 
toįtain vaikinui. Stasys tuojau 
sėdo in tfcvo gražu automobili f * ■ AK J
padaryti pardavimui popierhn 
(bill of sale.) Jiem dviem va-

* ’ ■ » 1 / .'■I

keliolika doleriu. ..<• J

, f* fk j , -

diivę mvb maža automobiliiĄc

- SAULB

Isz Lietuvos.
F-. ■- į. r 

;«a ta '*■
1 ■ ■

LIETUVOS TEISINGUMO
MIN. ŽILINS K IS. .

Knnnas, Rugp. 28.'-i- Vakar
ant keljo netoli Prienų, važtuo-

SUNKIAI PRlSIMUSZES

Kaunas, Rugp. 28.

jūnf in Wlytu,’ a0tptrioT)ilio -no*
..’i < ? / r* * ' i- W V

to

f k J 4 ♦
t ii

4

if

ir

•>
visa

duktė J.

ap-

uz

h » r ,

taip nekei|co miestą kaip 
kitados darydavo važiuodami 
pro jj ląūdydami springsns.
y
•i.

yiene su sunum Vincu ir Hen- f
Tiku Kaizeriu iszvažaavo auto- 
mobiJipm, in Kearnęy, N. J. at- 
lankyti eavo seseria Mare Mil- 

* leriene. Prie tos progos atlan-

Poni Marijona Strielku-

Laimėjo Orines 
Lenktynes

i*

• II. ,
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Mount Oarmel, Pa. — Per
kūnas trenko in kluoną Parį: 
Mitchell nuo ko ugnis pradėjo 
prasiplatyt ant kitu namu 
miestelije New Berline.' Du 
szimtai gyventoju kovojo su 
liepsna kėlės valandas.

— M t. Carmel, Shamokin 
ptryt'knriu kompanija pames 
karukus o inVes noužilgio dįde- 
liuš bosus gabenti pasažieriua.

Girardville, Pa. —- Szv. Vin
cento parapijos vargonininkas 
Vincas Mikiteviczius, padeka- 
vojo už savo dinsta, nes ejs la
vintis tolimesniam moksle in 
Pennsylvanijos Universitetą. 
Buvo jisai vargonininku czlo- 
nais per keturis metus, užbaig
damas high school ezionais 
1931 mete.

žiudjnrit prie 19 ulyczios' ir 
May st. atvažiavo didelis ang
lini® {rokas, kuris visu HinaT- 
kuinu smoge in ju automobi
lio szona.

Stasys Dirmontas ii; jo maszi 
uos pirkėjas likos iszmosti Isz 
automobilio ir negyvi pritrenk
ti.
Atsirado tokiu geradariu, kiv 

rio pradėjo S. Dirmonta ritinė
ti ant ulyczios. Jis. likos algai- 
■f 'j 2 į 11

vintas. Bot kiszencj nerado pi
nigu no Bill of Salo. Jo ma5;6 
automobiliuiko pirkėjas irgi 
sunkiai sužeistas ir nuvežtas 
in St. Anthony ligonine. — N.

Innhej tapo sunklAi sužeistas 
Lietuvos teisingumo' miniiste- 
ris Žilinskas. . (

Ministerio automobilis susi? 
tikės su .prioąz ątvažiuojanczyi 
vežimu, bes i lenkdama^ pasly
do ir szoferis nobesuvaldytas

ris Žilinskas.

Mrs. Phoebe Onulie isz Mem
phis, Tenn., kuri laimėjo oro-

i ••

i,

f 4 J*

Nuo kokio

Szi Panedo-

Freeland, Pa.
tai laiko buvo dingės isz namu 
Vincas Jeseldlris. Jojo lavona 
surado kabanti ant medžio glr- 
rioje Raidas Janulėviczius ku
ris tame laiko grybavo.

< ■
- /Boston, Mass. —
Ii Waltham’e susikūlė priesza- 
kiais- du* automobili ii i; George 
Bryant.tapo užmusztas, o jo sū
nui nulaužtas sprandas ir sus
kaldyta gaiva. Jis turbut irgi 
mirs. Kitas Bryanto vaikais su
žeistais lengviau.” Antram an- 
tomobiliuje buvo uuižeLsta Ona 
Zaleckiute ir Vilimas Timled- 
ge gal (Tamuleviczius!) —R.

Pittsburgh, Pa. — Rugsėjo 7 
d., Piittsburgo Lietuviai pi'kiil- 
kavo Mount Nebo Road, Ohio 
valscziuje. isz pinikaujanczlu 
kažkas, turbut vaikai, pradėjo 
nesiklauso rinktis vaisiu. Ka
žin kas in pikniką paszaukc 
policininką McPherson, kuris
pradėjo sząudyti revolveriu.ar 
sužeidė du vaiku®: Leona Pet- 
roulias (gal Petruolis) 14 m., 
amž., ir Antana Stapinskuti, 
13 m., amž., kurie buvo susede 
in sunkvežimi. Vienais vaikas 
sužeistas in ranka, 
nugara. Abu vaikai nugabenti 
in ligonine. ••

Apskrities slaptosios polici
jos ageta® sako, policininkais 
buvo Lietuviu piknike ir pasi
gėrės pradėjo szaudyt, tacziau 
pats policininkas sakosi Jis 
szaudes tikslu vaikus nubaidyt 
nuo vaisiu vogimo, ir szuvia;, 
kurie patadke vaikams, turėjo 
but rekošzetiniai. Policininkas' 
dabar kalėjimo. V.

* * o kitas in

> keNew York a ir Filadelfije. 
-Ant įpieaaiszko Audito-

" i * * r ’ Jį
Uliaua balsuokite už Edward S. 

_ * ' » • 

• irt ’

t Juozas Bendinskas yra kis buvo sunkiai aužetetas ąu-
; kandidatas tHigh Consta-

, helio, gorintieji už jin balsuoti 
turėsit^ jo vafdą. paęaszyti ar'

-priUpyti ant baleto.

B0CZKAU6KA, ant School
Director. • • ’• 

■ i ■■■—a ■—i ■ ■

DeHco kloniojies tam ka-

Galely, v fi 
t

'I,’''

Balsuokite už W. D.
JT M f ]i

• 1 *i

reiyiui, iri ji pažinoti!

jam isz dėkingumo, jog sergs-
ai > • 1 11* 1 9*

' Aniaptoi, bet kloniojuos

ti w*no laikrodėli, kurs guli 
užstatytas szitame banke.

< ' ♦

HOMER D. SARGE

KANDIDATAS ANT
COUNTY COMMISSIONER.

Sarge yra kareiviu Svietines 
Kares ir narys American Le
gion, kuris daug pasidarbavo 
del labo kareiviu ir ju szeimy- 
nu. Yra tinkamas ant to dinsto 
ir pildys ji kanuoteisingiausia. 
No yra’jisai u.maszinos? kam? 
Jidatu tiktai pastatytas ant to’ 
ąredo per žmonis kurie geidžia 
|eisingos.ir czystos politikos 
ir rinkimui Suszelpkite ji savo 
balsais per nominacija, t *

Read i n ii
< liiws >

/• * ‘l *

»

I
SMAGI NEDELINĘ 

EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Thz Shenandoah 25c viraziaus 

Nedalioj 27 SEPTEMBERIO 
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi- 
laudot isz pigios ekskurcijos

J ■ ? J! JUL U. LL

ANT READING GELEŽINKELIO

For County Treasurer
■ * .. f* f Ik v

ANT PAV1ETAVO KASIERIAUS

■?»

. " ' ' H

.BALSUOKITE UŽ

PAUL W. HOUCK
4 i F

.. </

I • ' c

1*1 * /' 1 *■ > r » *' „j.

Isz Shenandoah, Pa.
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trenkė in medi.
Automobilis sudužo. Minte- 

teris Žilinskas paliko be žado
* « / * * « L ,.

vietoje begalis. Paszauktas au
tomobilis ministers nugabeno
in Kauna. Apžiurėjus sužeistą
jį pasirodo, kad nuo didelio 'SU- 
si/trenkimo^jam yra atmuszti 
pląucziąį ir keponos. Nors gy
vybei pavojaus .nėra, tącziąu

ANT

Chicago. — Jurgis Kuczins- 
1 j_k __ ______ i________

tomobilio prie 19 ir Halstead 
ulyczios. Likos nuvežtas Cook 
pavieio ligoninėn. Po poros die

-. . . '• t 4 « I

nu* jis nrirė. Kūnas paiszarvotas 
pas Mineika®, prie So. Union 
avė. *

— Panedeli apio 3 valanda 
po pietų, trys vyrai atvažiavo 
(orduku ir/sustojo prie p-nios 
Dambrauskienės namu. Suėjo
vidun vyrai pareikalavoi pini-
gu. .•
Piktadarei atėmė isz P, Dam-

k

plano lenktynes iszlekdama 
isz Santa Monika, Calif., , in 
Clevelandai Ohio.
J— 
t II< i^ii.i 1. ■IN-1 II wi» — li iMy

4

kui galva, pareikalavo pinigu. 
Ta diena jis buvo atsiėmęs 
1000 litu isz paczto, kuriuės r K J „* #
buvo atsiuntė isz Amerikos. 
Aliszauskas, bijodamas mlr- 

. _ ( # įięs, netik atidavė visus pini- 
papiastu žiurkių gąusingumu. gns> Į)C,t ne^ įr vekselius ple-1 
, Žiurkes /pragraužė^ sienas, | S7j]£ams sįuiC) )<ad tik paliautu 

kankine. Tacziau vesk sėliu no- 
cme. Atemo pinigus, dar aps
tumdė serganezia Aliszausko 
žmona. Tuo tarpu, kada A1I- 
szauskas gulėjo be sąmones, 
pleszikai, sakydami: “Tau seni 
bus ramu, o mums gerai,’’^a- 
siszalino. Rytui iszausząs, in

. nusikaltimo .vieta atvyko kn- 
Sugryzes Kaunan isz Birsz- minaiine policija minėto invy- 

tono vasarotojąi atvožė žinia kio tirti. Aresztuoti, netolimi

f, /

miažka drama, 
k . I. . '• . ' I I ! i F 1.

County Commissioners

ministexyis < turės gydytis JIga 
laika... t s* M

UŽPUOLĘ ŽIURKES.
I ■* - > *• . ..f | f 1 i '' * , ,

Pakruojo vaL, Slgutenu kai 
mo ūkininkai nusiski^ld^įą no

Žiurkes pragraužė sienas 
palopęs (stogus),.užpuola mle- 
ganezius žmones klėtyse. Vie<- 
no ūkininko triusziams isz- 
graužo akis ir t,t. q;

Žmones nežino kaip ju apsi
ginti.

’ ■

ANTRA SZEIMdS DRAMA
BIRSZTONE,

J.

Ta diena jis buvo atsiėmęs 
1000 litu isz paczto, kurinės 

Amerikos.
h

I L
•I f *
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* 1
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fl

siszalino. Rytui iszauszus, in

I V ‘ y' • L ‘ • ’ ’ ’ ’ ' i’ į ’ H *

Sugryzes Kaunan isz Birsz- minai ine policija minėto invy-
‘ U

I
!■ 

r ? r
««■

k

apio jnvykusia Birsztone szei- Alisžausko kaimynai rir veda- 
ma kvota. , .... k ■

. 1 " r 1 I I . 1 '« .j-

Atvykęs in Bįpsztona , žvai- —
bJ • • *,■ \ ..J},i - / / 1 ...... J. ..I DARBININKISZKOS 
perwovo. Lazd-up mokesniu "JlMlTTVC - i '
inspektorių Gaborsiki. AUNUIUO

*' ................. # .JL

ATIDARYS PANCZIAKŲ ,

ta operacija ir jis gyvas. Į Plymouth, Pa. —- Gal netiž-’ 
Tai jau antrą kzcimyiiiisrzka ilgio bus atidaryta dirbtuve' 

JratnaBirsztbnC?fermoj 1'buvo West Knitting Mills ezionais 
praloto Olszausko. ir Ashley, kuri buvo'subankru-

4

perszove Lazdijų mokesniu I 
inspektorių Gaborski.

• Kuljcą,, matyti( taikyta in 
ązįrdų dvieju pirsžtu atstume 
prąp|q ąząlią. Ęąajam padary- , , . FABRIKĄ,
tą operacija ir jis gyvas. Plymouth, Pa. —- Gal netiz-į 

Tai jau antrą kzoimyniszka ilgio bus atidaryta dirbtuve

- u
, Plymouth,' I*a. -

1

* '”’1 ' ‘C * *' •*

ir Ashley, kuri buvo*suban-kru- 
tinus. Advokatas James pirko

». „ . . . c.
SŽIENPIUVIAI SUSIPIAUS-1 visas <l‘ri>tuves už. $214,000

‘; TE DALGĖMIS. 
* * ^_.T

Krosnos Vai., Lszlandžiu km. 
gyv. Siaurutis Antanas, eida
mas in darba per $zesztokus

t'

- -ki ;• r
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Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite 
'■ L U|.L *i
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W. R. Adamson
* , ■ 'Ji f

Del teisingos, ekonomiszkos administracijos ir vedimo 
Schuylk 11 Pavieto reikalu. Tinkami vyrai ant to urėdo. 
---------—------------—------- --------------- ------— "
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Ant Director of the Poor
y 
g

H . "EJii1 1 (r » a n. 'i t ”, J J
Direktoriaus Biednuju ’ 

BALSUOKITE UŽ U > • '' . ~ ”

/',*7 B*

Er X

ADA DODSON
• 1 * . • i f

Isz’Weston Place, Shenandoah, Pa. • -

. Praszo juso balso^ir intekmes
< IRi HRR

I
II

T j
f

Ant
County Commissioners

r

UGNIS PRIE WASHINGTON 
KASYKLŲ.

Plymouth, Pa. 
naikino pastogia prie szafto.

n, . ' • i , • . . i Washington kasyklų czionals’-Tuo tarpu prie ęlalgi.u.priėjės < ,J r. v ; < ..
i __ _ a. . v I I Toth n cpami n i liacrowinn Imnenu

Tame laiko apie 300 darbiniu-

I

1 . .1

Ugnis su-

pakely pasidėjo dyi, dalges. •

ANT* TEISĖJAUS (JUDGE) 
r BALSUOKITE UŽ

Richard Henry Koch 
Atsakantis, teisus ir turintis 

° daug patirimo.
i* ■ — "" ■■ ■ " "  .............. ■■ ■■■ ■

Mahanojaus Lietuviai balsuokite už

W. 1). Boczkauska 
ANT SCHOOL DIRECTOR 

(Mokslainiu Direktoriaus)

COUNTY TREASURER 
(Ant Pavietavo Kasieriaus) 

BALSUOKITE UŽ

WILLIAM SEARER
ISZ TOWER CITY, PA. 

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SCHOOL DIRECTOR 
‘ Shenandoah, Pa. ■. J

I

Frank P. Schumack 
Shenahdoro Lietuviai balsuokite už' 

t savo tautieti.

branka Juozai,gyv, . Kaziu- W liePsna-
r> s • J i i 1 v Tame laiko apie 300 darbiniu-Rudoj, tas. dal^s.^dmo. h ■ 
Terp juodvieju kilo pesztynos,1 ■ - ■
kuriose patartojo ir dalges.
Varahka buvo taip supjausty
tas, . kad vės pusgyvi, n,unęszc 
in,-Šeiriu ap. ligoąinet.QlStąuru-

Rudoj, tas dalges ^ęgądir

in.Seinu ap. ligonine,.ę.gtąuru- 
tis sziap taip pats nuvyko in 
Marijampolės ligonine. Gydy
tojai, nustatė, Jkąd abieju suža-
lojimai yya>sunkus.

SUMUSZE ŪKININKĄ IR 
ATĖMĖ PINIGUS.

Ožkasyiliu: km.,*. Mariampo-

i

' I

les valscz. Bugpiaczię isz 19/įn

kai apsimaskavo insibpy^ in
ūkininko Aliszausko namus, ir

»I

. » * J * l

20 d0 nąkti dą nežinomi pledai, * ! < } , ■ * ** ■ . * 'f

■

brauningais sumusze Aimana- 
lW. lt -..-,.1. , Į ■—-.-M   j

______ ... , . (

Ant County Commissioner
•f ' -1 M- . - . F’ ’»■* -.0 V> /į.!“ ’•*
• f * .. * » j' . t j i i

Lietuviai Schuylkill Pavieto Balsuokite už

HOMER U. SARGE
» ’ K* * * u

M !
• fc • *f . A q t >

Yrą tai Svietines Kares kareivis 
Praszo juso balso ir intekmes.

ji* 
t

Balsuokite už * 
it r

M ( ' 7 1 i * 4'1 i “ ■■ ’i ’

nuo (Jarbo bet tūrėjo naudoti 
man ve ant iszlipimo laukan.
* ' ■ . t 1. • f kJ x x 1 I ' ' 4

• t

" * < 1 F. * ♦* • «ii flf. ’*»*»>•>, . „ »■ *

— Ka tu Žmogau dirbi, paks 
kalbėjai, j°g tau daktaras liepe 
nėgėrt spiritą czysta, tik su 
vandeniu 0 ir tavo paežiai ta 
pūti* prisakė.
I • trri •' . _ a r11—
czia susitaikiau,
' ’ ’ J. •

diena ji geria vandeni, tai asz 
spiritą, kita diena asz ’geriaii 
v&mĮęnl b ji spirhta tai vis ma.- . •’ »- A1 . ♦ ' ■* 'i* . - ' ?' t ♦ - j* » <A .mL —< * A— .IMm X aa^l.

r ! V j
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DIDELIS SVARBOS
SUSIRINKIMAS!

Gėdjipino Kliubas, Mahanoy 
i t v/laikys visuomohis^ka su

sirinkimą Panedeljd . ^vąkara, 
t , ." • N ' .i* _\ " _(

. » <

- Tąi mat, asz sū savo pa- 
,; .jaigu viena

’ "r „L t r n ‘

spiritą, kita diena asz geriau
m • • a r/ j i i J» -VJF '

> tai Jnaiszome 

ir-rr- ■*F

►

■ *

*
City,'laikys visuomonis^ka su- 
si rinkimą Panedeljd .^ąkara, 
14 Septemberio, Parapijos salė
ja, kaslink anteinaneziu Nomi-

.... ________ . a. .

. •

naėiju. Visi nariai taipgi visi 
Mahąnojaus ukesiai uŽpraszo-

- 1 * * a * A

mi dalyvauti sziame susirinki? 
me kuris prasidės 7:30 vai. va; 
kare. , • 2t.
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James H. Kirchner ir James R. Waltonn

i

PALAIKYKITE SENUS KOMISORIUS ,

Praszo juso balso ir parėmimo. 
Į ,i *" flJg U iJr.

A *
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GERESNE LAIKAI ATEINA

Mahanojuiyra daugiaus ver- 
kompanija pra&ėjo < statyti

Tuso pmperte, juso namas y- 
tas, nuo tada kada Readingo 
nauja St. Nicholas brekeri. Broke ju pabrangs kada geri
laikai sugryž. Czia gera vieta del gyvenimo ir neužŪgio 
bus gera vieta gauti' darba.

I ’ 
in palaikima juso pinigu bankuose* 

NTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY. PA. '

R OF THB FIIDERAL RESERVE 8YST1 
i ,f J

Ir dar gera vieta

MERCHA

MEM •r

P




