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ISZ AMERIKOS
VARGSZAS LIKOSI 

MILIJONIERIUM
FOTOGRAFISZ-lISZRADO

KA AP ARATA, KURI PAR
DAVĖ UŽ MILIJONĄ 

DOLERIU.
I

Ana diena,
socialistas.

Now York. — 
jaunas Rusiszkas 
kuris pribuvo in Amerika be 
cento, aplaiko milijoną dole
riu už savo patentą kuri pir
ko ženklyvi biznieriai. Jaunas 
socialistas aplaikes pinigus, 
tuojaus pradėjo rūpintis, kaip 
savo turtą padalyt del savo 
vargijigu draugu, pagal socia
listu mokslus. Puse ketina in
deli in banka ant suszelpimo 
vargingu e iszradeju kurie ne 
turi už ka tyrinėti tolians savo 
iszradimus, o
likt del savo reikalavimu.

Gilukningo Rusiszko socia
listo vardas vra Anatolius Ju
zefo, gimė Oms'ke, Si beri joj, 31 
metus

kita dali pas:-

fn rodama sadgal. Turėdamas 20 
metu, iszrado jisai daugeli vi
sokiu patentu, bet mažai turė
jo isz ju naudos, nes neturėda
mas pinigu buvo priverstas 
apleisti savo darbus. Laiko ka
res pabėgo in Turkije, kur isz
rado a pa ra t a traukimo autp- 
matiszkai fotografijos.

metai adgal pribuvo 
in Amerika, ausineszo su tur
tingais biznieriais kuriems pa- 
lAxiu KrtPo iMzm<Kma,'*inolsih<-' 
mas juju idant ji suszclptu už
baigti savo aparata. Jn szeszis 
menesius po tam fotografines 
maszinos nutraukė paveikslus 
280,000 žmonių, kurie užmokė
jo ^70,000.

Jojo iszradimas yra ^szite
kis: žmogus norintis nutraukti 
savo paveiksią, atsisėda prie 
maszinos, indeda kvoteri ir in 
kėlės miliutas maszina iszme- 
ta jam asztnonos mažas foto
grafijos atimtas asztuoniose ’ 
pozose, panasziai kaip ant ge- 
ležkoliu stoeziu inmeti in ply- 
szuka centą ir tau iszmeta 
szmotoli gurno.

Suprato biznieriai kad isz 
tojo iszradimo uždirbs milijo
nus todėl nupirko nuo Juzefo 
patentą už milijoną doleriu, 
paženklino ji vice prezidentu 
kompanijos ir kaipo vyriausiu 
mekanikn dirbtuvėje.

Patentu pilko žmones kaip: 
Smal, buvusis Turkijos amba
sadorius, Woods, prezidentas 
Positype Corporatioii, Mor
gen than iszdavejas

Trv S

Woods, 
Corporation,

A merican 
Agriculturist laikraszezio, ke
li ženklyvi bankai ir daug ki
tu turtingu biznierių.

Juzefo nepaliaus dirbti, nes 
turi galvoje da daug kitokiu 
iszradimu, 
užpatentuos ir ketina uždirbti 
ant ju da kelis milijonus.

kuriuos nenžilgio

J uoząs

LIETUVIS NUSPRENSTAS 
ANT SMERT.

Springfield, Ill. -
Czesna, kuris nužudė gromat-
neszi Harrisburge, likos iszras- 
tas kaltu ir nusprenstas. ant 
elektrikiavimo Juniaus mene
syje. Czesna apeliavo in augsz- 
tofni stula, bet apeliacije likos 
atmetėta.

AMERIKE RANDASI
19,483,296 KATALIKU.

NeW York. — Pagal Catho
lic Directory, tai Amerike ran
dasi 19,483/296 kataliku 1927 
mete, arba 604,574 daugiau ne 
kaip 1926 mete, o tai per pri-
skaitymą Havajiszku salų kur 
randasi 103,000 kataliku. _

DU-KART SANVALT1NLS LA1KKASZTIS “
TSZElNA KAS UTABN1NKA IB PETNYC4LA,

SAULE“
I

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto 18.00.
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso meto.

Luiukos ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adroatf;
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W. B. BOCBK0WRKI, Prei. & Mfr
V. W. BOCBKOWBKI, K«lt»r m 38 METAS

PARDAVĖ VYRO 
DANTIS

76 ANGLEKASIAI 
UŽGRIAUTI. IszVisu SzaliulSZ LIETUVOS“™

TAIPGI VISUS RAKANDUS 
IDANT TURĖTI UŽ KA 

GERTI IR EITI ANT 
PAVEIKSLU.

Philadelphia. — Jonas Maa- 
he, negalėdamas ilginus 
kensti pasielgimo savo 
ežios, kada toji pardavė jojo
falszyvus dantis — to jau bu
vo jam už daug. Užvedė jisai 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo 
ve

nu- 
pa

Anastazijos, kuri parda- 
szmotas -po szmotui nami

nius rakandus idant už aplai- 
kytns pinigus galėtu pirkti gu- 
zutes ir eiti aut krutamuju pa
veikslu ir turėtu gerus laikus. 
Iszeidama palikdavo tris ma
žus vaikus — pusnuogius ba
rnio o vyras turėjo nekarta 
naudoti kopeczes idant gautis 
in šluba. Idant paeziule nega
lėtu parduoti jojo drapanas, 
turėjo laikyti juos fabrike.

Kaimynai taipgi prisiege 
kad Maahe’icnc i tepardavė po 
biski visus rakandus. Šluboje 
nesirado ne krėslo.

Sudas iszklauses 
nietinejimu, davė perskyrimą 
Jonui kaipo ir vaikus atidavė 
po jojo globa, nes 
ne yra tinkama motina del ju
ju.
MOTINA LAIMĖJO $1,000 

NUO SUNAUS.
.Marinette, Wis. — 

pripažino kaltu Joną Krugeri 
už pJsiri'iiszKn važiavima autd- 
mobilium ir pripažino jojo mo
tinai Emai Kruger’ienei tūks
tanti doleriu, kuri skunde sa
vo suiiu ant $3,000 už tai, kad 
likos.
Ii u je kada tasai apvirto. Lai
ke teismo pasirodė, bu k'Jonas 
per visa nakti trankėsi* M f mer
ginoms o kada iszveže motina 
in miestą, užmigo prie rato ir 
trenko in stulpą ir toje nelai
mėje motina likos sužeisti1!.
PAVOGTA PER ČIGONUS, 
SU KUREIS GYVENO PER 

PENKIS MENESIUS.
Chicago. — Per peilkjs me

nesius buvo nelaisvoje pas ci- 
16 

metu, 456 W. 37-tos ulyczios, 
kuria čigonai pavogė, kada ji- 
ji ėjo isz darbo ant Halstead 
uli. Rozalijai einant namo, au
tomobilius sustojo arti, kas‘te
kis atidarė durukes ir intrau- 
ko jaja in vidų. Buvo tai ban
da čigonu. Pcrdetinis čigonu 
pasakė jai, kad jaja jiarduos 
kitam čigonui už 3,000 doleriu, 
bet Rozalije ant to nesutiko ir 
buvo laikoma nelaisvėje per 
penkie menesius, pakol jaja tu
la diena užtiko palicijantas 
veikenczia. Apsakė jam savo 
nelaime ir tasai nusiuntė jaja 
namo. Mergina apsako kad či
gonai laiko kita balta mergai
te nelaisvoje, bot kada palici- 
je nuėjo jaja surast čigonai 
iszvažiavo kitur.
SUPJAUSTĖ BRITVA SAVO 

MOTERIA.
“Norėjau jaja 

papjant ant smert, 
tas darbas nepasiseko

v v ra s

tokiu už-

Anastazije

Sudas

sužeista jojo automobi-

gonus Rozalije Kalisiak,

Chicago. —
bet man

f ”

Mi
r f

taip kalbėjo a'nt policijos 
kas Petrozik, 7111 Woixllawn 
avė., kuri policije aresztavojp 
už tai, kad užklupo ant savo 
moteres su britva, baisei ja su- 
pjaustindamas ant viso kūno. 
Priežastis tame buvo didelis 
užvydejimais ir du burdingle- 
riai in kuriuos motore tankci 
szypsodavosi ir iszcidavo ant 
paveikslu. Rože da gyva ligoti-
būtoje, bet daktarai turi mažai
vįlties kad jiasveikJ.

GAL NEPASISEKS ISZGEL- 
BET VISU ISZ DEGANCZIU 

KASYKLŲ; VAISKAS 
ISZSZAUKTAS.

Fairmont, W. Va. — Septy- 
nesdeszimts szeszi angle'kasiai 
likos užgriauti kasyklose Ev- 
ercttsville, kilus didelei 
plozijai nuo kurios užsidegė 
kasyklos ir dabar sunku bus 
iszgauti nelaimingus isz po že
mes. Eksplozijoj likos užmusz- 
ti tik du angldkasiai.

Žmonių liek nuvažiavo prie 
kasyklų, kad turėjo būti isz- 
szauktas vaiskus idant daryti 
paredka ir apmalszyti žioplius, 
kurie tiktai daro kliūti iszgial- 
bejinie užgriuvusiu.

Mažai yra vilties ar iszgaus 
visus gyvus, nes in kasy'klas 
negalima ineiti.

JrfOų----
TRAUKS MOTERES IN 
RUSISZKA KARIUMENE.

Moskvai — “No tik vyrai 
yra tinkami tarnauti’kariume- 
neje, bet i.r moteros yra tinka
mos,” taip pasakė kariszkas 
ministerisį V'orpsilovas ant su
važiavimo’ delegatu isz visu 
Soviatinįiį- gubernijų. Bosiję 
sziadien t^iri 600,000 vyru po 
ginklu ir 100,000 aficieriu.

Motoi’iszki, delegatai prita- 
ministeriui Va rosi lovų i irre

taip pasakė

MIRSZTANCZIOJO TURTĄ 
KLEBONAS UŽSIRA- 

SZE SAU.
Kelme. — Priesz keletą die

nu Getkancziu kaime, Kelines 
vaksez. pas spilnai serganti se
neli Adoma Mikuli atvyko 
Kelines 'klebonas Vytuvis ap
rūpinti minėta igoni Szventais 
Sak ramentais.

G ryžos isz ligonio namo tuo.) 
•pasikvietė wavo vargonininku, 
zokrastijona, bažnyczios kornh

taji užmanymu užtvirtino. Lai- toto nari ir gimnazistą (liūdi 
ke Švieti įjos Karos, du moto- ninkais) nuvyko vėl pas ligo- 
riszki pulgai taipgi dalybavo 
musziuosei
NEBASZNINKAS ADGIJO.

Anatol, Turkije. — Kaime 
Zaramboli, mirc senas Turkas. 
Szoimyna pranesze apie mirti 
valdžiai, kuri davė pavelinima 

t A I"

AMERIKOS
PILIECZIAMS

MEKSIKE KILS DIDELE 
TIKEJIMISZKA 

REVOLIUCIJA.
SanAntonio, Tcx. — Vienas 

isz iszguitu vyskupu isz Mek
sikos, kun. Leopold Flores, at
važiavęs in czionais kalbėjo re
porteriams:

Nenžilgio ateis valanda, 
kada stos tūlas žymus žmogus 
vesti katalikus in kova už ti
kėjimą. Meksikoniszki katali
kai nekovoja prieszais valdžia, 
ti'ktai adgauti •tikejimiszkas 
.tiesas ir laisve garbinti Dieva. 
Kelt valstijai ja ii yra pasiren
giu ant revoliucijos ir lauko 
tik gero vadovo kuris juos ves? 
tu in kova?’

Nedėliojo pasikeleliai bandė 
užklupti amt trūkio arti Salas 
stoties bet likos atspirtais su 
didėlėms blcdems. Muszyjc 
miiszta ketpresdcszimts
keleliu, tarp t uju buvo apie 
20 moteros. Paimta daug gink
lu ir amunicijos kurias paliko 
pasikeleliai. Taipgi suimta ke
lios vėliavos su paveikslu Szv. 
Panos Marijos isz Guadahipo, 
patrankos Meksikos kataliku.

l 4

už
pusi-

Lekiotoju d a ne

PERKŪNAS TRENKE 
’ IN EROPLANA;

4 UŽMUSZTI.
Norfolk, Va. — Keturi lokio- 

tojai eroplane, kurie buvo isz- 
kilę in padanges 1,200 pėdas li
kos užmu'szti kada juju maszi- 
na likos pataikinta per perku-, 
na. Maszina nupuolė in Chesa
peake Bay. 
surado.
UŽDRAUSTA SIUNTINĖT 
GINKLUS PER PACZTA.
Washington, D. C. — Gene- 

raliszkas pacztorius Harry S. 
New, iszdave visiems paež
iams po Amerika, 
mas priiminėt siuntinius viso
kiu ginklu ipor paczla. Tasai 
paliepimas bus invykdintas 
nuo 10 Gegužio—Mojaus.

Pagal nauja tiesa, tai gink
lus gales aplaikyt per paczta 
tiktai aficieriai kariumenes ir 
laivorystes, tau’tiszkos gvardi
jos arba milicijos, pacztiniai 
darbininkai, 
sztorninkai, kuris turės ant to 
pa veliu ima. 
tuja tiesu, 
baudžemi ant 1,000 doleriu ar
ba du metus kalėjimo.
90,268 YPATOS UŽMUSZTOS 

1926 METE.
New York. — Praejta meta 

visosia dalysiia Ameriko likos 
užmuszta 90,268 ypatų o su
žeista apie puptreczio milijono 
ypatų viso’kiosig atsitikinino- 
sia, Ikaip pranesza apie tai

iszdave
nždrausda-

bus

pal i ei jau ta i ir

peržengimą 
kaltininkai ’ buna’
Už

daciH. i

/

ui A. Mikuli ir ten suraszo tc3 
tamenta, kuriame ligonis

r

ant palaidojimo. Turkijoj yra 
papratimai laidoti nebasznin- 
ka ta paežiu diena. Po piet atė
jo lavonu praustojai, idant pa
gal Turkisžka papratimu isz- 
pildyti Korano į 
P r a u s t o j a i aplaistė
szaltu vandeniu ir tuojaus la
vonas praadejo cziaudeti ir at
sisėdo, rngodamas kad jam per 
szalta ir kodėl ji prausė su 
szaltu vandenin. Ant jojo už- 
klausymo niekas jam neatsako 
nes praustojai iszbego laukan 
persigando.

Senas Turkas neilgai po tam 
gyveno, nes apsirgo plaueziu 
liga nuo p.erszalimo ir in kotu-

paliepima.
i lavonu

ros-dienas aid tikrųjų mirė.

ATRADO SENOVISZKA 
MIESTĄ MIZPATA.

Jeruza lemas. — Profesorius 
William Bade isz Kalifornijos 
universiteto danesza, buk su
rado senoviszka miestą Mizpa- 
ta, kuris buvo turtingiauses ir 
kur radosi karaliaus Salamo- 
no turtai.

Miestas priguli prie bronzi
nio szimtmeczio apie 1,800 me
tu priesz Užgimimą Kristaus. 
Lyg sziam laikui arkiologai 
atkasė tik mūra kuris radosi 
aplink ‘t a ji miestą. Tasai mū
ras yra 20 pėdu storumo.

tainenta, kuriamo ligonis A. 
Mikulis užrasze savo 13 hake- 
riu žemes su trobesiais bažnv- 
czios naudai ir liudininkai 
(bažnyczios tarnautojai) pasi- 
rasze nepaisant to,‘kad sulig 
instatymais viso nejudomo tur
to J/4 dalis priiklauso 'ligonio 
žmonai, o likusi dalis siinui, 
nes tas turtas buvo ligonio in
gy t as nuo jo tėvo.
IN AMERIKA UŽ 90 LITU..

Kazys Murza ir Jurgis Po vi 
laitis, pasivadino 
Amcri'ka Line);” 
biui'd agentais, pasisiūlė emi- 
gi’uojanczius isz Lietuvos pi- 
lieczius vežti labai pigiai, tik 
už 90 litu iki Amerikos, sutik- 
dam likusios sumos palaukti 
iki emigrantas pasieks Ameri
ka, tuo tarpu'kai visi emigraci
jos biurai veža deszinjeriopai 
sunkesnėmis įsanlygomis. Szic 
agentai jau suskubo isz -visos 
eiles plliecziu suimti po 90 litu 
žadėdami greit iszvežti. Emi
grantai kasdien vis vaikszczio- 
jo, reikalaudami, kad vožtu, o 

atsikalbinėjo jog

Iszdavimas pasporto Ameri
kos piliecziams, 
siems ir naturalizuotiems, kad 
juos apsaugojus keliaujant už
sieny, yra fedcrales valdžios 
užduotis, sulyg tarptautiszku 
teisiu generaliu aprūpinimu.

1778 metu sutartis su Fran- 
cija kuri buvo Suv. Valstijų 
pirma sutartie, aprūpino pas
pirto ofrma, kuria abejos val
džios iszdnos “savo laivams.” 
Instatymaf, autorizuojant Val
stybes Sekretorių iszduoti pas- 
portiis, buvo priimtas 1856 m. 
Pasporto mokestis buvo inves- 
tas 1863 m. Vizos sistema in- 
vesta tik per pasaulini kara.

Praszymas Pasporto. 191 “m.

czion-gimu-

savo laivams.

pertaisytas inimti kitus asine- 
nius. Nereikia mokėti dau
ginus pinigu del pailginimo 
arba pertaisymo.

Tik piliecziai, arba tie, kurio 
prisiegia isztikimuma Suv. 
Valstijoms gali būti pažymėti 
ant Suv. Valstijų pasporto.

Pasportas iszduotas vyrui 
arba tėvui gali inimti žmona 
ir nepilnameczius vaikus.

Moters pasportas gali inimti 
jos nepilnameczius vaikus. Ne
pilnametis brolis ar sesuo gali 
būti priiskaityti prie senesnio 

• brolio ar sesers, ir 1.1.
Szeimvnu nariai sulaukė 21 

metu, turi iszsiiniti 
paisportus.
Pametimas Pasporto. Paspor

tas iszsibaigos ar neiszsibaigos 
yra svarbus dokumentas. Pa1*- 
porto pametimas ar sunaikini- 

biil i tuoj pranoszta 
Division 

of Stato

atskirus

“Hamburg 
emigracijos

4 4 agentai ) >

PAKLIBINO 
NUBAUSTAS ANT VISO 

GYVENIMO.

KLAMKUTE,

31 metu likos 
gy vaisezio 

nes tai buvo ket-

New York. — Už tai kad pa
klibino klamkute nu a duriu 
hotel) jo Navarre,, Kuba n as Ge
rardo Fonseca, 
nubaustas ant viso 
in Ikalejima,
virtas panaszus ])rasifkaltima’.>.

Bammano tiesos baudže ant 
viso gyvenimo prasižengėlius 
kurio yra baudžeme daugiau 
kaip du kartus už ta pati pra
sižengimą. Sudžc Collins pasa
ko Fonseca, kad jaigu duris 
kambario butu atidaryta; 
norėtu ineiti in vidurį tai nc- 
bu tu prasi žengimu.

PASITAISĖ.

ir
I

— Kūmute kaip ten su Mi
ku’... — arkiek pasitaisė ir no 
ateina namo po dvylekiai gir-
tas 1

— Kur tau, mano miela, 
jau devinta valanda ateina na-
mo girtus.

GERA PRIEŽASTIS.

— Kodėl tu Petrai skyriosi 
su savo moteria ?

— Ba gere.
— Juk ir tu ncgeresniis ?
— Na taip, bet reilkc'tau ži • 

noti, kad nors vienas isz mus

T

turi, būti trezvas namie.
■

mas turi 
Passport 
mon t 

Birželio 15d. aktas reikalauja 1 (),
pasporto pra- 

raszvta

i

Depart 
Washington.

T

“agentai”
dar nesą reikalingo skaieziaus. 
Sužinoję apie tai vyriausybes 
organai insikiszo ir, padare 
tardymą, patyrė, kad minėti 

yra aferistai, tik
žmones apgaudinėja, neatsto
vaudami jokiam biurui. Su
ėmus juos, pinigu berasta tik 
dalis. Už szi neteisėta darba 
karo (komendantas nubaudė 
Murza ir Povilaiti po 300 litu 
pinigines baudos arba po 3 ine- 
nesius 'kalėjimo,
BLOGI METAI, ŽMONES 

BĖGA IN BRAZILIJE.
Ežcreniecziams

ne

Ežerenai.v- 
sziemot blogi metai. Daugeliui 
duonos trūksta, o kelintam ir 
badas žiuri akysna. Vienintele 
Ežcreniecziams paguoda ir isz- 
sigelbejimo isz blogmeczio vil
tis — Brazilija.

Ir begia isz ežia žmones ton 
svajojamon Brazilijon jau
doszinltimis, bet szimtais. Be

lie, kurie nieko be 
skurdo neturi, bet ir ūkininkai 
bei namu savininkai už pri
mestinius pinigus parduoda 
kam pakliūva ūki ar namus ir 
bėga su szeimyliomis 
szalin!” ,

Kas instabiausia, kad emi
gruoja daugiausia Lietuviai. 
Latvijos pasienyj Lietuviai su 
vo u'kius parduoda Latviams, 
Lenkams ar Rusams.

Tokiu budu su Lietuviu emi
gracija vykstu IJetuvois pa 
kraszcziu kolonizacija svetim- 
taueziais.”

O sotus Smetonos 
vis” 
vo praktikos sako: 
per mažai, 
niegstame. ’ ’

KIEK NUBAUSTA.
Per Kovo menesi ikaro ko-

ga ne tik

sa v i ninkai už

'a laimes

V Lietu- 
bara bogancziuw ir isz sa

4 ‘Dirbame 
o pinigus leisti

■ • . j > » 1 i" .i r •> ■

mondantais už invairlus, prasi
žengimus nubaudė administra
ciniu bu(|u 143 asmenis Isz ju
pnbandaaiiiipj^jįjo |83.

nuo kiekvieno 
szy t o jo (a pi i k a n t o), 
praszyma (aplikacija,) patik
rinta jo arba jos prisiega. Pra
szymas privalo būti asmenisz- 
kai pristatytas rasztininkui fe- 
dernlio arba valstiszko teismo, 
kuris autorizuotas naturali- 
znoti ateivius, arba Valstybes 
Departamento agentui. Agen
tai autorizuoti priimti praszy- 
mus ir atlikti pasporto darbus 
randasi New Yorke, Bostone, 
Uhicagoj, New Orleans, San 
Francisco ir Seattle. A.plikaci- 
jn blankus gaunamos isz Vals
tybes Departamento ant pareb

Pasportu Vizos Priesz Aplei
džiant Suv. Valstijas, 
visos svetimos szalvs 
ja nuok i tu szaliu žmonių

Beveik 
reikalai;- 

vi- 
zas priesz ju inleidima. Tas vi
zas iszdouda tn szaliu diplo
mat iszlkii s 
aficieriai.
kurisk etina važiuoti užsieny],

pasini 
Taipgi 

invažiuojant in įsvotima szali, 
patart ina užsiregist mot i

arba konsuliniai 
A nierilkos pi I i erzi u i

pa tart in a isz anksto 
pinti reikalingas vizas.

kalaviino už dyka.
Praszymas turi turėti visas 

reikalautas informacijas — 
szalis, kurias praszytojas keti
na lankyti, ir tikslą kiekvieno

Praszytojo pa
veikslas turi būti pridėtas. 
Jeigu su juom važiuoja szei- 
myna, paveikslas kiekvieno 
nario arba visu 'krūvon reika
lautas. Praszymas turi turėti 
nors viena'paliudijimą (afidoi- 
vita) vieno Amerikos pilieczio.

Kuomet naturalizuotas pi
lietis praszo pasporto, jis turi 
pažymėti kada atvažiavo ir 
kaip ilgai Suv. Valstijose isz- 
gyveno, kokiame teisme ir vie
toje 'tapo naturalizuotas ir die
na kada buvo naturalizuotas. 
' (-zion-gime piliecziai 
pristatyti gimimo certifikatus, 
arba krikszto certifikatus. Na- 
t u ra Ii z u o t a s pili e t i s tu ri 
praszymu pasiunsti pilietystes 
certifikata arba certifikuota 
(prislegia) ‘kopija natūraliza
cijos teismo rekordo, kuria ko
pija galima gauti isz Natūrali
zacijos teismo.

Pasporto Kaina. Už tszpil- 
dyina kiekvieno pasporto <pra- 
szvmo. reikia užmokėti viena 
doleri ($1.00). Už kiekviena 
iszduota pąsporta reikia užmo
kėti devynis dolerius ($9.00). 
Su lyg Birželio 4d. 1920m. ak
to aprmpinimu pinigai .neimti 
nuo Suv. Valstijų aficieriu ar
ba darbinin'ku, arba nuo juri
ninku, naszliu, vaiku, tėvu, 
broliu ir seserų Amerikos ka
reiviu, jūreiviu ir mari n ink u, 
kurie užsieny palaidoti, ir ku
rie'keliauja aplankyti kapus tu 
kareiviu, jūreiviu arba mari- 
njmku.
i

pinigais, krasos arba 
piniglaiszkaiš ir pa

siusti su pasporto aplikacija.
Pasportai iszxluoti Amerikos 

piliecziams geri tik dviejams 
metamu nuo iszdavimo dienos; 
trumpesniam laikui jeigu pažy 
meta. Bot pasportai trumpes
niam laikui gali būti pailginti 
praszant Valstybes Departa- 
AHanto,, ir pašportas gali būti

aplankymo.
turi

pa veikslas

szymo, reikia

vaikių

turi

su

Pinigai.privalo būti mokanti 
‘ ‘ ex-

press?

ar- 
cziausiame Amerikos konsula
te.

Naturalizuotas pilietis turi 
asiminti, kad natūralizacijos 
instatymai -pampina, kad jei
gu jis iszgyvona dviejus metus 
svetimoj azalyj isz kur paėjo 
arba penkis metus svetimoj 
szalyje jis netoks Amerikos 
pilietysto. Pasilikti Amerikos 
piliecziu reikia pristatyti tam 
tikrus dokumentus 
kad jis priverstas

parodant, 
taip ilgai 

iszbuti isz Suv. Valstijų ir 
visuoemt ketino atgal gryžti. 
Bile Amerikos pilieczio pilie- 
tyste atimta jeigu jis kitoje 
szalyje natural i zuojasi, 
jeigu prisiegtu isztikimumn 
kitai szalei. — F. L. 1. S.

ATS AKIM A S

arba
<1

V. S. Mount Carmel, Pa. — 
Tamistos rugojimai yra be jo
kiu pamatu. Jaiikraszezio prie
derme yra raszyti kas tik atsi
tinka ant svieto, be skirtumo 
ar kam patinka naujiena ar ne. 
Isz keliolikos tukstaneziii skai
tytoju, atsiranda visokiu nuo
monių, o jaigu kožnam reiketu 
intikti, tai reiketu redaktoriui 
eiti ant paikszu 
prieglauda. Jaigu svetimtau- 
cziu dideli laikraszcziai talpi
na taisės žinutes, ar tai Imtu 

, sonoviszkus at
kliokiu* atsiliki- 

tai kodėl Liet uviszkas

atsilsiu in 
Jaigu

visuomenes. Tarp 
atsiranda 

vie-

apie stebuklus 
radimus ir
mus, 
laikrasztis juju negali talpyli
del žinios
daugelio skaitytoju 
visokiu pažiuro žmonių
ni nori ta, kili la. Laikrasztis
vra del visu ir skelbti kas tik 
atsitinka ant svieto. Skaitant, 
reįke gerai apmaustyti dalyku, 
jaigu tamistai kas nepatinka, 
tai straipsneli praleisk ir skai
tyk kita. Matyt, kad tamista 
yra szviesns žmogus ir dau-szviesns žmogus 
ginu nereikalingi joki iszaisz- 

nes szi dalyka 
apsvarstęs, busi kitokios 
mones ir'kitokiu pažiūru.

kinimai, gerai
nuo-

TOLIMA GIMINE.
— Kas tai per motore ?
— Tai mano giminaite.
— Ar artima ?
— Ne, tolima, 

San Eranciszko.
ba net isz

r
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBĄSADORIĄUS IR KONZULU;

I

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
••

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

r

į
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Kas Girdėt
,f I I

Skaitytojai .skaitė apie ke
liniu metu vaika Pennsylvaui- 
joj kuris nužudė savo motina 
už tai, kad jam uždraudė bru- 
žyti zapalkas. Mažas žadinto
jas neparodo jokio gailesezio 
ir jaustos kad nužudė motina 
ir da ant palicijos kando pali- 
uijantns ir juos spardo kojoms. 
Kastame kaltas.* Isztikruju ne 
vaikas, kuris turėdamas ketu
ris metus negali atskirti kas 
tai gero ar pikto. Kaip-rodos, 
tame visa kalte Kvra tėvu, o 
ypatingai motina, kurios apsi
leidimas iszaukleti geriau sa
vo kūdiki, taip baisiai jai atsi
mokėjo.

l’ždraudinejo vaikui bružy- 
ti zapalkas, o nepaslepe nuo jo 
revolveri, kuris rankutėse vai
ko, pasiliko žiidinlojum savo 
gimdytojos.

Amerikas yra sklypu, kuris 
vra gana milžiniszkas, bet ru- • * 
pinasi neatbūtinai idant kolei 
turėtu pirmenybe’ del keleiviu 
ir dirba juju kas metas dau
giau. Szimet Valstijei iszduos 
ant užlaikymo senu keliu ir pa
dirbimo nauju daugiau kaip 
1,120,(M H t,(M H) doleriu, žinoma, 
prie to ir prisiskaito statymai 
nauju tiltu.

Dideliu steniniu keliu (kon- 
kretiniu ir smaliniu plentu) 
sziadien randasi 239,847 Ang- 

o da ketina pa- 
26,845

liauju

liszku mvlin, 
dirbti szimet 26,84.5 mylės. 
Kaszlai ant iržlaikvmo ir dir-

?1
ir! 
I
rP 
r'

V

tai žmones kalba.
Automobilius, kuris yrą nau

dojamas diena ir nakti, turi 
būti gerai apžiūrėtas, idant to- ~ - * ii - _, l c,H *

kia pat kelione galėtu adbuti. 
Maszina, kuri stovi per; visa 
diena garadžiuje, niekados no 
yra (virta ant adbuvimo, ilgos 
keliones. Automobilistas nega
li žinoti kas jai kenko, gąl ga
zolino bleszine varva, gal isz 
permainos oro motoris ne eina 
gerai, niekados negalima žino
ti, kas gali atsitikti kelionėje.

Su žmogum tas pats. Kada 
koki laika nedirba, o po tam 
darba aplaiko, i'sz pradžių jam 
tasai darbas sunkiai eina, 
skauda jam visus sąnarius ir 
kaulus ir tik po kokiam tai 

iszsimi klina “
darbo, po tam ei- 

i jam viskas lengviau.
Jaigu automobilius per ilgai 

stovi garadžiuje, tai rodos, kad 
viskas jame sustingo ir surū
dijo, kada automobilistas keti
na rengtis in kelione. Žmogus, 
kuris per koki laika nedirba, 
panaszus in stovinti automobi
liu ir ne turi noro prie darbo.

Automobilius kuris yra nuo
latiniam 
ant kurio

Žmogus, kuris dirba kas die- 
ir nemislina apie pasilsi, 
tuom, kurio visos pramo- 

nyrtes jesz'ko ir priima prie 
darbo, bet tinginio no nori.

laikui 
kasdieninio 
na

i 4

naudojimo, yra tas, 
galima pasitikėt.

na
v ra

York o gubernatorius 
Smith, per Velykas paskelbė 
per laikraszczius savo nuomo
ne ir atsakymu protestonams 
buk jisai yra isztikimas kata
likas ir kad yra prieszingas su-

idant bažnvezia nesi- 
reikalus

ACW

jungimo'bnžnyczios su valdžia 
tai yra, 
kisztu m
kaip sziadien protestonai ki
szasi savo snapus 
valdiszkus

valdžios

GEGUŽIS
RAŽANCZIAUS MENUO.

kitas Spalius.

imiKii

Motina

< i bu-

Vienas Gegužes menuo yra 
paszvenstas garbei Motynos 
Dievo, o

Gegužes menuo yra atgimi
mo menuo nes jame atgimsta 
visi sutvėrimai, o Spali ujo jau 
visa gamta rengiasi mirti. fTas 
reiszkia kad mot yna Dievo vra

• I

žmogaus globėja nuo užgimi- 
m6 ligi mirties.

Marija yra geriausia
motina. Ji ne vieno neapleidžia 
kas tik prie jos szavlkiasi, Ji 
gailisi visu, net ir didžiausio 
už/kietelio nes Ji yra 
gailestingumo, Jai gaila visu 
vaikeliu.

\ iena dievuota ypata turėjo 
sapne regėjimą vienos augsz- 
to luomo žmogaus, nepildo.sa
vo paszaukima, girtuokliavo ir 
mirė be gero prisirengimo. Po 
mirties jisai atėjo ir sako,
cziau amžinai žuvęs jeigu ne 
ta trumpa maldele kur asz tik 
tekalbėdavau “Sveika Mari- 

mano iszgelbejo nuo amžr- 
nos prapulties.”

Kaip yra naudinga 
Marija o ypatingai kalbėti Ra
žancziu, nes Marijai ta malda 
labiausiai patinka.

Vienas vienuolis turėjo ap- 
sireiszlkima, jis mate Motina 
Dievo soste debesiuose ir kada 
žmonesk albejo Ražancziu tai 
ant žodžiu Sveika Marija vir
to baltoms rožėms, o angelai 
tas rožes rinko ir pyne Marijai 
vainiką. Taigi, per szi menesi 

ir mels
ti žt ar vmo

Sveika
.F, 5 ’

f rgarbint i

jis mate

in visokius 
reikalus. Smith’as 

ketina būti kandidatu ant pre
zidento, prie.*-z ka nekurie Pro- 
testoniszki dvflsi'szkieji užpro- 

nega- 
but u

testavojo, kad katalikas 
Ii būti prezidentu, nes

bimo nauju keliu eina isz pa- valdytas per popiežių. Konst i-
lotku nuo automobiliu. \'ie- 

su kitu jungusi. Be geru 
keliu negalėtu prasiplatyt au
tomobiliu pramonyste, todėl, 
kuom daugiau automobiliu, 
tuom daugiau geresniu plentu.

< 
nas

IIUO

t ’hieagos

tncije rsuv. \ alsi, nesiprieszi- 
na, kokio iszpažinimo butu 
žmogus ir kožnas ukesas gali 
būti kandidatu ant prezidento.

apie 
apie

3 Suv. Malsi, 
kokio

Korespondentas
'Tribune danesza isz Meksikos, 
Imk penkiose valandose mu- 
szyje tarp valdžios vaisko ir 
pasikeleliu aplinkinėje Jalis
co, likos snmuszti pasikeleliai 
baisiai.

*1^ * * *111*

r |<i

Tarp žuvusiu pasikeleliu ra
dosi kunigas prabaszczius Al- 
dame. Vėlesni Hologramai da- 
nesza, Imk paskutiniuose 
kuosų, ant szalies 
likos užmuszta < 
penkiolika katalikiszku kuni
gu, kurie buvo vadais t uju pa
sikeleliu kariaujenuziu su val
džios kareiviais.

lai-
pasikeleliu 

langiau kaip

Panaszmnas tarp žmogaus 
automobiliaus.

Kokis tai pmuozmnas 
būti tarp žmogaus 
liaus, užklaus 
skaitytojas 
žodžius 

rsimes

o 
nevienas 

perskaitęs

O

gali 
a ut omobi- 

musn 
sziuos

žodžius
Men a 

trumpai ir aiszkiausiii būdu.
Kožnas geras automobilistas 

žino, pirkdamas nauja maszi- 
na, kad isz pradžių su jaja ne

per visa diena. Bet 
automobilistas tikisi, 

nuvež ji

tai iszaiszkint

ar

važines 
kožnas 
kad nauja maszina 
kur jisai nori ir kokis neimtu 
oras, nežinredamas ant to, 
motoris gerai eina ar ne.

Tik po kokiam tai laikui 
persitikrina, kad maszina, ku
ri jau buvo naudojama, gali 
iszduoti geresniu pasekmių, 
panasziai, kaip žmogus, kuris 
nuolatos yra krutėjime, todėl 
vra tinkamesnis kožnam užsi
ėmime. Maszina, tai kaip žmo
gus, kuom yra ilgesniam kru- 
tejirrte, tuom geriau dirba. Ir 
žmogus, kuris isz pradžia pra
deda koki darba, ne yra taip 
iszmiklintas, kaip vėliau, kada 
jau “insidirba,” kaip papras-

f

kalbėkime Raancziu 
kim Motinos Dievo 
kad pasaulyje invylktu ramybe. 
Kada žmones buvo Dievobai
mingi, labinus pildė Dievo in- 
st atus. j

Lietuvoje būdavo Ikpžya die
na visa szeimvna » * <

ka Įbedavo 
Ražaiicziu, kaip ta įkarta buvo 
žmonos laimingi sutikime 
gvveno norint buvo

Uždarbiu kaip 
ir nebuvo, už"dvidoszimt pen
kis rublius vvras metus dirb- 

už deszimt. 
u gtin e-

gyveno norint 
priespaudoje

visi
Ruso

Kuom yra 
bausme už 

grieka?
Trumpi lazdestinejimai

Apsakymas apie Turcziu ir
vJ1-

Y ‘

Užmetine^imu.
Aprnbežinotas beskirtiszku • 

mas tosios knygutes pavėlina 
mums padaryt vos maža apra- 

kn’

f'

szyma ant nekuriu perspėjimu 
koikiu'Kristusas naudojo,'o L 
riuos jau u no <mnžumens susi
vienijo musu iszmintyso su pa
prastu mokslu apie amžinas 
kaukes, 
i n tėkme,
jieji sze.lpe. Iszskirkime isz jn 
trumpai du svarbius ir 
p ra n t am u s, apsakymus 
ožius ir avis, Mat. 25:4-46, taip 
gi apsakymas apie turcziu ir 
Lozorių, Luk. 16:19-31. Persi- 
tilp’insime jog jaigu jieji yra 
atsakaneziai ir tikrai isz- 
reikszti, tai nieko isz saves pa- 
naszaus nemokina.

Ne eidami iii visokes atydas 
apsakyme apie ožius ir aveles, 
primename, jog 
prie sudinimo svieto, arba 
sztamo žmogišzko laike Tulcs- 
taneziomet inio, 
dienoje: 
S---....

iszvere ant daugybes 
rodos taji mokslą

nušil
ai >io

kiszasi 
svieto,

tai

Kalbant apie ateinanezius 
rinkinius 'apie katalikis/ka 
kandidatu ant Suv. Val'st. 
zidento, reikė primint, 
Amerike katalikai turi didele 
galybe rinkiniuose kaip sekan
tis skaitlius parodo:

Sztai 
oficiali s

reik e
pre- 
kad

1927 mete 
Kataliku d i rektorius 

rodo 19,483,296 Kataliku. Pa
lyginus su 1926 metais, Katali
ku skaiezius pakilo 604,574/ Ta 
skaieziu 103,000 padidino Ha
waiian salų gyventojai Katali
kai kurie liko intraukti in ben
dra skaieziu. Toliau statistika 
rodo 24,990 kunigu, kurie ap
tarnauja 17,650 bažnycziu. Per 
motus padaugėjo 638 kunigai 
ir 27J bažnveziu. Pereitais me- 
tais dvasiuose seminarijose bu
vo 12,59.5 klieriku, sziemet yra 
13,988. Dabar yra 6995 parapi
jiniu mokyklų. Padidėjo 176. 
Mokiniu skaiezius 
241, kas palyginant
motais pakilo 94,775.

davo, o mergina 
Bet visi buvo linksmi, 
dint i.

Vasaros laike auszta'nt die
neliai, nuo dainų skambėdavo 
laukai, vakaro užbaigus darba 
vėl jaunimas sutartine trauk
davo dainele. Ar girdėjo kas 
pinniaus Lietuvoje kad kas sa
ve butu nusižudęs arba kita nu 
ž tides, niekados ne. O szian- 
dien kad ir toje paežio j szvcn? 
toj Lietuvoj jau kad save nusi
žudo arba kita nužudo jau ne 
naujiena. Gyvastis jau paliko 
be vertes kaip kitados kad už
pykęs vartodavo kumszti, tai 
dabar szautuva. .Jaunimas pa
skendo isztvirkimo banguose, 
skaistybe sumindžiota. Skriau
dos, neteisybes pirmame laips
nyje. Ir del'ko pasaulis dabar 
paskendo tokiuose nelaimėse ? 
Juk dabar

2,167,- 
1926 

Sziais 
metais naszlaiczin ir pavargė
liu prieglaudų irgi padaugėjo. 
Katalikai turi 603 ligonines.

Žodžiu sakant, Katalikai su- 
įdaro didžiausia atskira tikybi
ne grupe visoj szalyje.

TURI BUT PARDUOTA.

y ra 
su

I

Karma 132 akeriu, 8 ruimu 
akmeninis namas, taipgi 6 rui
mu namas, geras tvartas, visz- 
tinyezia ir kitoki budinkai, ga- 
railžius, trys vežimu tvartai, 
kiaulinyczia ir šilo; visi geri 
budinkai ir verti du kart dau
ginus negu formos preke. So
das, giria, szaltinelis ir upelis.

mylės nuo miesto, arti 
elektrikinio karuko. Rei-

nuo miesto, artiTrys 
prie 
ke inmoket tik $1,000, reszįas 
ant lengvu mokeseziu. Pasiu-
linkite preke. Galima tubjaus
apimli.

Robert W. Jflyans 
15 N. Hapover fe|t

(M.6

PoGtftown, Pa,

Lozorių. Luk,“ 10:19?’!
Norjnts tai vra laikoma kai- 

po apsakymas, tai vienok yra 
iszaiszl<;oma aiszkiai. Supras
dami jaja aiszkiai, pat raukinė
je paskui save daug beprotisz- 
kumo; kaipo: t u rėžius nuėjo in 
peikia del to, jog 
turto ir liedavo Lozoriui nieko 
apriez trupinėliu. Nesiranda 
czionais no’ žodelio apie jojo 
kitus apsiejimus. Lozorius ve-

o pilnas tikėjimo in 
nes tiesiog del to, jog 

sergantis.

l

turėjo daug

civilizacijos lai
kai, visi laisve naudojasi, argi 
tai laisve prie to priveda?

O, ne! Del to pasaulis nelai
mėse paskendo nes atsitolino 
nuo Dievo eržengia Dievo in- 
status, paniekino Jo valia, ne
naudoja laisves tinkamai jei
gu toji laisve paverto zjnoneb 
baisesniais negu draikantieji 
žvėris, žvėris neužmusze savo 
motinos 
vvras motoro, moteris vvra, 
brolis broli, sesuo seserį žudo 
be jokio pasigailėjimo. Jeigu 
tiek tik gero laisve pasaulini 
padare tai gerinus 
neimtu buvę.

Mieli broliai ir sesutes! Per 
szi Spaliaus menesi ‘kalbėkim 
Ražancziu prie Motinos Dievo 

prie 
Dievo ir kad visi be skirtumo 
pildytu Jo prisalkymus, ta kai
ta užtekės ramybes saulele o 

tikrąją 
Menka Dulkele.

o žmogus užmusza, 
moteris

ka'd pasaulis

mes pasinaudosime 
laisve.

'kad jos ir

KVITU knygele Draugystėms del iss* 
mokėjimo pinigu ligoniams»Preke 25o— a A " - - ---- — —

KVITU knygele Draugystėms del Ka-

susirinkimu. Preke - -
W. D. B0CZKAU3

MARANpY CiTY, PĄ.

sieriaus nog1 sudėtu . pinigu ant 
i - - - 25c.
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SENIAUSES KAPITONAS AMERIKONISZKOJ FLOTOJ.

■tijH ty 

a r
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I
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la no del to'buvo palaimintu 
jog buv 
Dievą 
buvo vargszas ir 
Jaigu lai aiszkint žodis in žo
di,' (ai vienatiniu pasibaigimu 
logiszku isz to iszeitu, jog jai
gu norime dastot atėjusio pa
laiminimo, tai turėtumėm būti 
vargingais ubagais, pilni viso
kiu žaidu'liii; arba, jaigu iic» 
sziojame plonus rubus, arba 
purpurinius rubus, lai tikrai 
galime tikėtis įamžinu kaukiu;

Per tai, pageidautina vieta 
losku, butu, prie 'krutinės Ab- 
ra homo; jaigu per 
ženklinimas apsakymo yra 
aiszkus, lai krūtis Abraliomo 
ir privalo Imt i, aiszkiai supran
tama, o 
ne galėtu apimt tiek milijonu 
vargszu ir ligotu. Nes del ko 
turime apsvarstinet beprotisz- 
ktunns. .Jaigu tai butu apsa'ky-

vargszas

rublis

tai visas 
apsakymo

isztikruju krūtis jojo

Sztai kapitonas (’. A. Selietkey, kuris yra seniauses 
aficieriiis Amerikoniszkoje floloje, kuri?
diena szimta melu savo gimimo diena, Hood River, Ore

gone. Buvo jisai kapitonu ant seno laivo “Constitution” 
76 mete.

va s 
ana

f
I

seno laivo

n ’ 
apvaiksztinejo
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lyg sziam laikui Žydai kaipo 
tauta bnna kaukėse; perszka- 
da prie priėmimo Kristuso yra 
juju zokonas kenkentis (kai
po diiįcle prapultis). Sztamas 

taip-gi numirė, į 
loska

tolima bus toji, jog pirmiau- 
a t v i ra veidma inyst a, 

o po tani anarkija. Bus tai 
daugiausia kalte t uju 
tinisžkii 
krikszczioniu isz

šia užeis
po taniarba Sudnoje 

Kada Jaunus žmo- 
s ant st ai y ežios 
Darbas atskvri-

i i

giszkas atsisės 
garbes savo.”
mo vienus nuo kitu, pagal juju 
verte, reikalaus laiko tukštan- 
cziu 
darni 
ant visu
niszkai ožiu yra punktais, prie 
kuriu kiszasi intalpa musu da- 
Ivko.

savo.

metu. Skyrei 41 ir 46 de- 
svarbesni prispaudimą 

mvlinuziu ncinslati-

GiSkyriuje 41 skaitome: 
kito nuo manos, prakeikti, in 
amžina ugni, kuris 
rengtas 
(tarnams) 
czionais 
ugnis czionais yra ženklu per- 
stalyjno, taip pat kaipo irožei, 
kurie in ji eina. Kaip ožei per
stai o užsispyrusius 
žmonis, 
pražudinima,

ugnį,
velniui ir

jojo.”
atkreipti a lydą, jo

yra pa- 
aniuolams

Turime
<r

ir piktus 
taip ugnis perstato 

■isznai kinima. 
1'g.nis yra visados'naikinanti, 
o niekad ne yra užlaikancziu. 
himesti ožei in taji ugni ne bu
tu per ji sudeginti,'jaigu ugnis 
butu tuojaus užgesinta. Ir del 
to, idant parodyt užtikrinimą 
ir tvirtinguma isznaikinimo 
perstatanezius apsakyme per- 
statanezius ožius, t.y. suvis ne- 
pasitaisaneziu, likos pasakyta, 
jog yra inmesti iii amžina ug
ni, arba amžino pražudinimo, amžino
— is,zt rėmimo.

Skyriuje 46 skaitome:
“ * v •

lnas istoriszkas tai butu leng
va.' iszaiszkinimas. Apsaky
muose niekad dalykas ne vra 
pasakytas taip, kaip turi būti 
suprantama; ant paveizdo.s ap
sakymas apie rugius ir kūka
lius. Ponas Jezusas iszaiszki- 

jog nigei aiszkina 
’ ° 

panaszei apsakyme 
apie ožius ir aveles taip-gi 'bu
vo 
žmonių, 
kyme, 
o 
sas apsakymas kiszasi prie tu 
dvieju sztamu.

'Turczius perstato Žydiszl 
kurioje lyg

tojo apsakymo ėjosi labai

no, 
karalystes t1'
velnio;

vaikai
kukalei, vaikai

perstatomi dalys panasziu 
Taip-gi ir tame apsa- 

t-urezius perstato viena 
Lozorius antra sztama ir vi

A <1 
tam laikui

ge
rai, kaipo iszskiriami priiman
ti Dievo loskas. O kaip Povy- 
las iszsitare, Žydai turėjo ’pir- 
įnybe ir pervirsziuo kožuoje 
apliukinebe.se, ba 
tikėjimai 
Dieviszki.

tauta,

“jiems pasi- 
nusprendimai 

('Tiesos ir Prana- 
szai.) Prižadėjimai duoti A.b- 
rabomiii ir Dovydui, iųidengt 
(uja tauta iu 
ka, kas yra 
purpura t u rėžia us. 
afieros tiesu Zokono 
juosi us pa veikslingam 
ui me, kaipo

buvo
> >

Lozoriau.'*” 
priimta in

4 4

ami
(Dz. A p. 10:28-35.) Priimdami

numirė 
Dievo.

Kristina, likos jieji priimdami į privalo 
tarp pat 
mo 
-JUS 

mo

ant krūties Abraho- 
priskaitomi

vaikus tikinezio Abraho- 
likruosi us 

jam
ir 

prižadėjimu 
Zob. Galat.

4

‘‘Įl
eis tieji ant kaukiu amžinu.” 
Ne apie tai mums eina, jog ne
teisei bus nebausti, 
bausme del juju bus amžina 
mums daugiausia 

bausmes.
nom, jog Rasztas S 
mokina, jog bausme už griekus 
yra smertis, o daugiau nieko, 
tai ir tasai apsakymas nieko 
daugiau ne mokina, Tiktai Me
dingos 
privedima kitokioje szviesoje. 
Graikiszkas žodis/ kuris ap- 
reiszke bausme tame skyriuje, 
tikrai iszreiszke sztama baus
mes. 'Tikras iszreiszkimas yra 
kolasin, o 
reiszkia kaukes, tai tokiam lai

tu retu būti naudojamas 
Graikiszkas žodis basinos. Ko
lasin prieszingai paeina 
kolazos, ka 
kirst, kaip tai nukirst szaka 
nuo medžio; 2) sulaikyt, arba 
trukdymas. Graikai raszo:

sa v o 
) peikti

szta m a

smertis,

ke

ne jog 
> 

eina apie 
Pers i t ikri- 
v. aiszkiai

klaidos perstatų t a ji

■per tai jai'gu jisai

nuo
reiszkia: 1) nu-

Graikai 
važnyezia tmlaikinęja 

m ♦r
atskirt, ka toki nuo h

draugavimo su savo draugais,

4 4

laukinius arklius;
baust;

♦ ) 
t)

t liuosvbe
■

arba sulaikyt jojo
Jog pirmas iszaisz'kymas at-
skirt tinkamiausias tame isz- 
reiszkime, matome isz prie- 
szing.um.o sekunęzio ir pasku
tinio skyriaus nuomones kur 
gyvastis kaipo užmokęstis tei-

gurne lyg smereziai arba at
skyrimas nuo gyvasties netei
singu j u.

szing.mn.o sekanęzio ir pasku- . • • * • 1

sihgu yra pastatoma prieszin- 
gume lyg smereziai arba at-i • •4"« M ■. < . . ,

1

•t

“ vidu
ti! psi leidusi u) 

abieju aisz- 
kin mokytiniu, kaipo ir klau
sytoju, kurie žino, arba žinot 

daugiau nito kitu. Ne 
isz dvasiszku mo'kvtiniu. 
atsidrystu kalbėt kokia 

butu iszstaty-

i | J i J > < l J i 
kurie i

už tikriio- jaigu ;
daleli? teisybe

iinpedžiiis] ii ant pragaiszinimo savo din- 
sto ir szloves, pareina už nar- 

kirsztininkus, už tai be- 
į šarma t i szka i 
savo tikrai 

Jaigu

padaryt u.
3:19-29; Rim. I I :7-

9, 12-25.
Tegul ima Virszu, Teisingysta 

ir Dorumas.
I’ersilikrinom, jog toji Bib

lije, kaipo ir iszmintys ne duo- 
mažiausio paramo moksle, 

, jog amžinos 
kaukes yra bausme už griekus, 

taipgi faktus, jog 
vienatinis paramas tojo moks-

da
I vi rl imuiczio

pateminom

i

KZ11S

pasislepi ne je su 
persikanojimais.

Krikszezionv 
sanžiniszki kaslink 
kaslink Dievo isztikimais

s

jog

vienai ims paramas tojo moks
lo yra davądMojimai teologisz-
ki, katekizmai ir giesnnu-kny- 
gos; ir jog prie Į*asi keli liejimo 

“ap^zvietos ir apsvarstinimo lo
by r io laiko, tikėjimas
baisiuose ir begediilguose lai* 
kuose jau greitai 

ant nelaimes!
karsztumo krikszezio-

rupindamiesi apie tikru- 
žodžiu Dievo ir dieviszko 

arba

butu 
o 

<< ou ii ia iziv . till
trumpai dasižinotu, jog baime, 
>u kuria bijo Dievo, yra prisa
kymai žmoniszki. (Dž. 29:13). 
■Jaigu visi sutiktu, idant Die
vas butu teisingas, norints vi
si žmones turėtu Imti klaidoje1 
(Rz, 3:4) ir jaigu yri pažint u 
visus : 
neteisingus

saves

semtas

e 
valdže karalisz- 
perstatoma per 

Tipiszkos 
pastate 
ženkli- 

szventa tauta,” 
ka perstato turcziu apsirėdžiu
si iii “rubus linu“ — ženklas 
teisingystes. — Obj. .19:8,

Lozprius perstato tauta bi
jodami Dievo isz kitos tautos, 
atmestas nuo palaiminimu pi- 
lanuziu 
liaus 
amžiaus. Kaipo r;

4 4

rubus linu

ant Tzrae- 
Zvdiszko 
i lininei

ypatingo! 
lyg 'pabaigai

J h

perstatinėjo Izraeliszka teisiu-
;*ysta, taip žaidulei perstati

nėjo moral,is^kus bjaurumus 
tojo sztamo, del kurio ne vie
nas iszsiteisinimas isz grieko 
per sudėjimą afierii ne buvo. 
Jieji ne buvo ne paveikslingai

iszn vksta.
ne paeina

t a i i $z 
niii 
nia 
doriszkumo arba abejodami 
skretingo dievaiezio! () ne! Da 
ir sziadien kloniojasi priesz in- 
vostas neteisi ngystes 
nuolatinai juju apgynime, pa
leisdami pinigus ir savo laika 

ju užlaikymo, norint s‘šir
dyse savo šarma tinusi, o 
vatiszkai juju ir užsispire.

Visiszka isz to pasekme yra, 
jog svietui .teisingi žmones 

krikszezionv be ir 
■ s isz

J

stovi

pri-

svietui , teisingi 
paniekina 
Biblije, o 
vardo tiktai papuola in neti- 
liejima ir veidmainysta, isz tos 
priežasties 'jog vardiszka baž- 
nyczia laikosi nuo senei inve- 
dusio piktžodingo perstato sa
vo klaidas kaipo mokslą Bib
lijos, tai yra Žodžio Dievo, ku

lia vi rszi na i garbindami o 
atidėti ant szono.

krikszezionv

apezystinti ir ne turėjo daly-] ri 
bav.imo turtinguose prižadoji- isztikruju

yra Tuom spasabu Biblije likos at- 
Priesziligai buvo 

atmesti ir atitdlinii nuo [zra- 
eliszko draugavimo (Ef. 2:11-

• valgė isz

mupse 
“purpuras.

karalystes, tai

13.) Kas kiszasi, jog 
trupinėliu Dieviszkos loskos, 
kurie nupuolinojo nuo Izrae- 
liszko stalo inielaszirdystes, 

‘ ‘ szunis
ir 

jog'laike juosius už “szunis” 
davadžioje kalba K rišt ūso su 
(/hananejska motere, kuri 'bu
vo viena isz tojo skyriaus. 
(Zob. pąs Mat. 15:27.)

Nes atėjo4 laikas permainos 
del abieju sztamu. “Tiirczius” 
(Žydiszka tauta) numirė ir 
nustojo vieszpataut kaipo tau
ta ir kaipo perstatytojas Die-
viszku losku, kurios likos nuo
juju atimtos ir atiduoti pra- 
szaliritiems. Mat. 21:43.szalintjems. Mat. 21:43.

Sztamas “turcziu“ likos at- 
stuiątas nuo losku ir aps.udin-f'

fhs i«nt kaukiu. Nuo tojo laiko*,

V

1

• • • • žmoniszkiis tikėjimus už 
ir klaidingus, tai 

trumpam laike užeitu juju nu
puolimas. Tada tyrinėtu ir 
guodotu Žodi Dievo daugiau, 
o jojo užtikrinimą, jog ‘ ‘ užmo
kėsi is už grieka yra smertis” 
(isznai kirtimas) butu pripa
žinta kaipo “teisinga baus
me.” Rex.

kaipo
t ?

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Uiymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

■«!!' ii'

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

kirsta, tasai ankaras teisybes 
ir liuosybes ir tai per tuosius, 
kurie, jaigu ne butu suvadžio
ti kaslink josios pamokinimu, 
butu per jaja vedami ir palai
minti. ’ .

Visiszka pasekme, suvis ne- ----------------- I----------------------- -

I
 Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau- 
sios kompanijos amerike. 
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

---- —$--
už jusu pinigus ir saugumas del jusli• >o

pinigus yra
saugumo.

-ežia Procentas 
genaus negu ' I O lOrtas Procentas, be jokio

saugump.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-czia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dęl žmogaus kuris dirba ir częcjiiia. 
pinigus in szita Banką o

Dekite savo 
pinigus in szita Banką o persitikrinsite ir matysite 
'kaip tai pinigas auga su padatigiuimu Procento.

ukinebe.se
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.Auksines "bobų vasaros” 
dienos rodos užsitęsė ilgesniam 
laikui. Mėlynoj ir tuszczioj 
erdyej, kur lekanezios in pie
tus gerveeJwWisxtauja, saulu
te szvieczia, bet neszildo; namu 
seszeliuose szarma netirpsta. 
Oras yra besaikiai mėlynas ir 
vėsus; vjsur tyln ir ramu. Vyn
uogėmis ir kliayaįs apsodinta 
alėja dengia nuo medžiu nu
puolė rudi lapai. Ežeras mėly
nuoja veidrędiszku plo'ksztu- 
mu; isz jo atspindi balta prie
plauka, yaltęles, gulbes ir sto- 
vylos. Sodnu vaisiai jau nuim
ti, lapai nupuolė. Vasara praė
jo, lapai nukrito, sodno me
džiai tartum sūrėtojo, jauezia
ma lindės i s ir ilgėsis.

Tokiu dienu lengvos szalnos 
ir vėsus oras daro gyvenimą 
drąsesni sveikesni ir vienodes- 
ni. Mint in skverbiasi praeities 
ir ateities laikai. Tingumas 
niekur neleidžia skubėti. Nori
si vaikszczioti po nupuolusius 
nuo medžio sodno lapus ir jesz- 
koti nępastebetu ir užmirsztu 
obuoliu ir klausytis kriksztau- 
janeziu, in pietus liekancziu 
gervių.

Ipolitas Ipolitaitis — szinito 
be vienu met b, triju menesiu ir 
keliu dienu senis. Maskvos uni
versitete jis kartu mokinosi ir 

• draugavo su Lermontovu 
gerbe Baironu. Eidamas szesz- 
ta deszimti metu amžiaus, kar
tu su caru* Aleksandru jis ap
tardavo 1 mosuojamąsias refor
mas. o namie skaitydavo Pisa
reva.

Isz jo stambiu kaulu, padeng
tu sudžiovusia oda, galima bu 
vo spręsti, jog kadaise jis būva 
labai didelis, drūtas, plaezin 
pecziu vyras. Jo didelis veidas 
padengtas gelsvai baltais plau
kais, bežiJiancziais isz visur: 
isz nosies, isz skruostu, isz 
kaktos, isz austi; jo galva plika 
akys neteko Mkaistumo, rankos 
ir kojos špižiųvo ir 
n e pa prastai plonos.

Jo kambaryje jaueziamas 
vaszko ir papliekimo dvoki
mas, kurs randasi kiekvienoj 
senoj ponu s^im)*noj. Jo kam
barys tuszczias: jame randasi 
tiktai nereikalingais mažmo
žiais apkrautas ir žalia, isz- 
blankusia staltiese pridengtas 
didelis, rausvo medžio raszo- 
masis stalas, Volteriszka kėde 
ir sofa. Kambario lubos ir sie
nos teptos žalsvai baltu dažu, 
kas dare marmuro 
grindys klotos kareliszko ber
žo lentomis; langai- be uždan
galu; spalvoti virszuje apskri
tųjų langu stiklai nubluko, pa

ir juose matoma lau
mes juosta. Vesi, maloni ru
dens saules szviesa 
pro Įauga ir atsimusza in sta- 

rindis.
negali 

bet užtai jis
Praėjo

bobų vasaros

gervet-J^yisatauja, sanlu-

in pietus

ir

iszrodo

iszvaizdu.

f

žalia vo

szvieczia

la, in dali divono ir g
.Jau nuo senai senis 

naktimis miegot, 
snūduriuoja dienomis, 
jau dvidesziint metu kaip jis.
tiesa pasakius, visas dvide- 
szinit keturias paros valanda* 
miega, kaip lygiai tiesa yra ir 
tai, jog isztisas tas paras budi, 
•— ji sniuduriuoja pusiau pri
merktomis skaistumo neteku
siomis akimis, gulėdamas ant 
dideles, Angliszko darbo, a p 
sukarusios kanapos, aptrauktos 
kiaules oda ir pridengtos mesz- 
kos kailiu. Pakiszes desziniaja 
ranka po galvos, jis snaudžia 
diena ir naktį. Ir jeigu nakti 
arba diena ji paszauktum:

Ipolitai Ipolitaiti!
Už puses ininutos jis visados 

atsilieps:
— Klausau!
Mastyti jis nebegali. Viskas 

kas apie ji randasi ir kas se
niau buvo jo gyvenime, jam 
yra paprasta. Viską jis pergy
veno ir neliko kaJ| mastyti. Ne 
turi jis ne jautrumo, nes visi 
-pajautimo organai atbuko.

Nakczia peles'duksta. Tusz- 
(jzioj pailgoj, arti esanezioj sa
loj siauezia žiurkes ir szokine- 
(ja nuo kedžiuiir stalu.

* »

"SAULE” 1
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ESKIMOSU MERGINA 
TURI ILGIAUSIUS 

•PLAUKUS 
Ui ,

Nanadink, Eskimosine mer- 
isz Alaskos turi iigiau- 

plaukus už visas kitas sa-
gina
sius
vo sesutes. Daugelis jai patarė 

nubabvt ”
ežiai atsisakė lai padaryt. Jo
sios plaukai konia siekia žeme.

4 I plaukus bet ji sta-

Seni to negirdi.
Septinta valanda ryto ineina 

Vasile Vasiene, moteriszkc 
trisdeszimts metu amžiaus, sti
pri, sveika raudonskruoste,

Vasiene,

raudonskruoste, 
primenanti Liepos menesio die
nas savo 
sveikata.

Tyliai jinai prataria:

žydėjimu ir tvirta

Laba ryta, Ipolitai Lpo- 
litaiti.
Ipolitas Ipolitaitis atsako tar

tum gramofono 
baso balsu:

Klausau!
Vasiene žvaliai apmpzgoja ji 

kempine ir peni manos kosze. 
Susilenkęs ir ant keliu rankas 
susidėjęs sėdi senelis ant kana
pos? Isz szaukszto ji 
go. t.

dainuojamu

s lėtai val- 
Fylu. Senis kaž-kur žiuri, 

bot neiszrodo, kad jis ka-nors 
matytu. In Įauga puola auskine 
maloni, saules szvieša ir ap- 
szvieczių senelio baltus plau
kus,

.Vt važiavo 
llius Ipolitaitis, 
ne.

jusu sūnelis, 
suko Vasie-

-- Szitaip?!
Ipolitas Ipolitaitis vede eida

mas ketvirta deszimti 
isz trijų jo sunu 

s. Savo

met u; 
gyveno tik 

vienas llius. Savo sunu senelis 
atsimena prisistato jo iszvaiz
da, bet nejauezia ne linksniu- 
mo, nerupesezio — nieko. Kaž
kur toli-toli senio 
slenka sūnaus 
karto kūdikio, 
toliau jaunikaiezio, o 
veik irgi senio. A t si mena se
nelis, kad kada tai senai jo .sli

bino reikalingas ir bran- 
o dabar

r>.

vaizduotėj 
iszvaizda.

vėliau vaiko 
jaunikaiezio,

i sz
! 

dabar

mis
gus, vėliau jis dingo, 
neteko prasmes.

susidomėjimo senelisBe 
klausia:

A įvažiavo, sakai?
Taip, jis dabar silsis. At

vyko nakti vienas.
— Taip ?! Ątvyko aplankyt 

mane priesz mano mirti.
\ asiene jam atsako:
— Negu jusu amžius toks,

kad...
Ir senis ir Vasiene tyli.
Senis atsiloszia nugara 

kanapa ir snaudžia.
Ipolitai Ipolitaiti, 

sivaikszcziot.
—, Szitaip
* 4

m

eikit pa

11* *,
Bobų vasaros” 

nas ir vėsus. Kaž kur virszujc 
kirksi gerves. Žemai ant kak
tos užsitraukęs pilkuota kepu
re, apsivilkės ilgu juodu plosr 
ežiu susikūprinęs, 
mas

arus melv-

pasiremda- 
gyvaeziu pavidalais pa- 

pnoszta bambusine lazda ir 
stiprios Vasienes pralaikomas, 
senis eina per rudus.vynuogių 
lapus pro balta terasa 

yesiuose
besi- 

saulesmaudanezia 
spinduliuose.

Kartai* senis apmirszta ke
lioms valandoms. Baigiasi jo 
paskutines (taip iszrodo) gy
venimo valandos. Apmiręs jis

Baigiasi jo

• I I k

guli kai žeprn su išbalusiomis 
lupomis ir at viromis lyg stikli
nėmis akimis, veik nekvepuo- 
damas. Tatfa arkliais skubina-*

Gydytojas 
į n cz| rsz k i ag £ I9 papuro, kJpad aro 

ir duoda 
Be jausmo

. nui i)a^4 gydytoja.

dirbtini kvepavima i 
o'ksgeno kvėpuoti.
pakeldamas alkis senis atsigau
na. Atsidusęs gydytojas sako:

— Jeigu vjcnn minute butu I 
suvėlinta, butu buvus mirtis.

Kai senis sustiprėja, Vasie- 
jam sako:

—: Mes jau taip

duodu i ■’■*' >i

* r

J

Ii

1

M,

bijojom, 
taip bijojom.... ManeiU numirei 
vjsai... liet juk jusu meteliai ne 
tokie, kad,...
Ipolitas Ipolitaitis be susido- 

janezias akis primerkdamas ir 
beprasmiai juo-

1|
M

IB w
Ą‘

>1 ■t

t®
- r

r

—— i n—— hmm—i 
taip, kaip jis susiniaisjjo^ip-' 
ma sykiurio to*’;
urnai ir labai tyliai 
sznibždojnis klausia: 

Ar nebijai? 
Ne. Chy chy! 
Ar in Dieva tiki? 
Ne. Chy! chy!

usimaiszo DiF-

t Vl’!'k

- Ipolitas Ipolitaitis be susido- 
hiejinio klausosi ir m i rkezio-

lupa pastatęs 
kiasi.

Ohy!
jisai ir gudriai prataria:

— Mirsiu, sakai I Chy! chy!
llius Ipolitaitis vaikszrzioja 

po tuszczius merdejanezio na
mo kambarius. Viskas ežia dul
kėta ir supeliję. Pro tamsius 
langu stiklus kambarin veržia
si saules spinduliai, o 
niaudosi dulkes. llius ineina in 
ta kambari, kur jis praleido 
savo kūdikystes dienas. Palan
ges, kėdes stalai ir grindys — 
viską padengta pilkomis dul
kėmis. Ant grindų matyt szyie- 
žios, įgytos batu pėdos. Ant sta
lo guli mažas, kažin kojįs cze- 
modanas, aplipintas daugeliu 
gelžkelįo bilehi. Tvirta ir slap
tinga tyla vieszpatauja visam 
name. Šunus tdks jau pag)rve 
nes kaip ir tėvas, 
vaikszczioja tiesiai. Jo,plaukai 
suretėjo, paausiai žilsta, bet 
veidas •— pagal jaunųjų mados 
;— apskustas. Arti lupu jis turi 
pilkas rukszles. Jo akys pilkos 
dideles ir nuvargusios. •

llius Ipolitaitis, sūnus, mas
tydamas apie tęva jauezia d i

I t X >

R „R 
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chv! — juokiasi

juose

komis. Ant grindų matyt szvie-
, rv;v... ....

daugeliu

bet jis dar

llius Ipolitaiti
L ’ ... , .
deli szirdies sunkenybe ir susi

gyvenimo 
In

judinimą nes tėvo
dienos suskaitytos.

susi ropines ir
savos klausia kaip

kurs jau
auka.

mirti
jis žiuri labai 
pats
neszti link žmogaus,

Imli jos auka. Bet 
laiku jis drąsią* 
po kambari isz 

kampo in kampa.
Tėvas su sunum 

prie terasos.
Laba diena,( teve, — 

ko sunūs su clrasia. szypsa.
Senelis tėvas isz 'karto

nulemtas 
tuo paežiu 
vaikszczioja

alsi-

susitinka

sa-

sū
naus nepažysta, szaltai jis in ji 
žiuri, vėliaus szypsosi,Vyliaus szypsosi, eina 
laiptais virszun ir, pastato lu
pas ji bugziuoti; jo veidas atsi
duoda vaszįu.

— Taip! — sako senis.
Sūnūs tęva bueziuoja garsiai 

juokiasi ir tapsznoja jam 
peczius.

— Senai uesimateva 
kaip gyveni?

Tėvas žiuri in sunu isz po ke
pures danktelio, lėtai juokiasi 
ir po valandėlės teinstengia 
pasakyti:

— Taip ?
Vasiene už seni lindimi atsa

ko:

valandėlės

})CI

t e ve.

Toks jau jo gyvenimas, 
Iliau Ipolitaiti!... Delei jsilpno^ 
jo sveikatos bijomos kiekviena 
diena.

llius Ipolitaitis meta Rusie
nei nejauku žvilgsni ir garsiai 
prataria:

— Paikybe, tėvo, 
szimta metu gyvensi.

Tu dar
Tu pa

vargai, tėvo. Pasiseskiva ežio 
nai. Pasikalbėsi va.

Pasisėda jie ant marmoripiu 
terasos laiptu.

"Visi tyli.
Sūnaus rausta, intempia var-

♦ *

ginanti protą vi ma ir nesuran
da kas sakyti...

— Asz vis paveikslus 
plioju... Užsieniu rengiuosi, — 
sako jisai.

$ęnis nesiklauso; lyg- nieko 
nematancziomiis akimis ir be
prasmiai jis žiuri, ir pagalios 
klausia:

— Ar jus atvykot

(c-

mano 
lankyt / — greitai mirsiu!..

llius Ipolitaitis nublanksta
ir sumiszes klausia:

—" K$ip (taiF teve, ku tu, tg-
11-

vėl nębesiklatiso.«
to * • to « to i' .toto <■ to

nair i

atsiloszia in laiptus. Stiklines 
jo akys perpus primerktos, vei
das netekes jokio reiškinio.

%

i

fell

f /

> ■ I

£
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PUIKIAUSIAI RĖDOSI.
Gloria Holden isz Long Is

land City, aplaike dovana už 
lai, kad moka pasirėdyti pui
kiausiai ir parankiausiai iii 
moteriszkus parodus pasiutus 
A me r ik e.

szviecziaI Saulute szvieczia, dangus 
mėlynas žemo apsiausta 
matoma lyg kristalas 
llius 
po parka ir masto apie 
Tėvas turėjo didi, pilna ir tur
tinga gyvenimą. Jo gyvenimo 
buvo daug gero, reikalingo ir 
skaistaus. Dabar gi — mirtis. 
Ir neliko nieko. Nieko. Tas nie
ko Tliui Tpolitaicziui atrodo 
baisus. Juk gyvenimas, szviesa 

[saule ir viskas, kas žmogų ap- 
siauezia ir kas jame yra žmo
gus juuyzia. Mirszta žmogus — 
mirszta jam ir pasaulis. Po to 
žmogus nieko ir nieko nei su
pras nei jaus. Kodėl tat gyven 
t i, tobulintis ir triūsti 
pabaiga 
metu jo tėvo amžiuje buvo 
jaueziama kokia tai gudrybe o 
be to jis buvo jo tėvas.

Kaž-kur toli, tuszczioj ir me 
lynoj erdvoj kirksi gerves

— Kir-kir,d<ir-kir! — skren
da garsai i*z tuszczio dangaus 
nuo vargiai galimos 
juodos vilyczios 
pietų pusėn. Po jo kojomis szla 
mi rudi ir szarmoti lapai. Di
dis Ilio Ipolitaiczio veidas isz- 
bales. Jo pilkos veido rukszles 
vaizduoja jo silpnumą ir nuo
vargi. .

Jis, 
ma pergyveno nuobodžiai vie
nas užsidaręs szaltoj studijoj 
tarpe paveikslu ir del paveiks
lu? Kodėl?

Ipolitas Ipolitaitis sėdi dide
liam ir tuszcziam valgomajam 
kambary, lyg kūdikis parisz- 
tas po smakru skepetaite ir 
valgo sriuba ir viisztienos kbk- 
letus. yasiene ji szaukszteliu 
peni. Vėliau jinai nuveda ji in 
kabinėta. Senis atsigula an: 
kanapos, pasideda ranka po 
galvos ir snaudžia perpus pri
merktomis akimis.

Ibis ji ateina llius Ljiolitaitis. 
Szi syki jis toks jau ramus ir 

» ..a a • t a

per- 
erdve 

Ipolitaitis. vaikszczioja 
tęva.

bus niekas?
amžiuje

jeigu

užmėtyti 
nukreipto?

llius, visa savo gyveni-

malonus kaip ir pirma, bet jo 
nuvargusiose akyse slepiasi 
kanezios. Jo
pilkam Angliszkame kostiume 
geltonuose bateliuose jauezia- 
ma užgesusi ir nuvargusi siela, 
kuri kenezia ir rodos nori pa
sislėpti.

Jis atsisėda prie tėvo kojų.
Tėvas ilgai akimis ji jeszko 

ir tartum gramofono baso bal
su sako:

Taip
— Senai mudu nesirnutpva, 

teve. Norisi man pu tavim pa
sikalbėti. Kaip tenai nebutii, 
teve, bet nieko man branges
nio pasaulyj be tavepf nėra, 

drąsiai

akyse 
skustam veide.

/1

Kaip gyveni, teve? 
klausia sūnūs, kratydamas sa
vo žilstancziu plauku 
nas.

Savo pąniuKUsiomis akimis 
senelis žiuri; išgrojo !lęad , jis 
nesiklauso. Urnai jis, užmerkia 
akis praveria lupas, pastato 
jas, juokiasi ir saiko:

— Chy! chy! Gregai mie

ga rba-

senelis žiuri; išgrojo l^ąd. j’S
• « ■ »r -r • r • V 1 •

jas, juokiasi ir sako:

siu! hy! chy!
linis dnbnr nesu8imiunzo

' • . I ., <iL * , J
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Ir tėvas ir sūnūs ilgai tyli.
Senolis vėl gudriai juokinsi 

pasiremia alkūne ir sako:-
— Kai žmogus nori miegi? 
brangiausia visko yra niie- f I ‘ »

gas... Taip yra ir su mirczpi. 
Kada žmogus nuvargsta — np 
risi... tu supranti..
Tu supranti, —

Nesikrutindamas ir placziai 
iszplestomis akimis llius žiuri 
in gudru tėvo veidą. Ji apima 
baime.

Senis vėl snaudžia.
Diena praėjo. Mėlyna rudens 

tamsa padange žeme ir žiuri

Taip yra ir su niirczia.

Chy! chy!
sa’ko senis.

in langus. Namuose kaž-koks 
mėlynas rūkas ir jame slankio
ja tamsus szeszeliai. Ųž sienų 
szaltis. Teka skaistusis menu
lis.

Pasidėjęs deszinaja ranka po
galvos ir akis primerkęs, Tpo- <». •«> • i • i • jlitas Ipolitaitis guli aut savo 
kanapos.

Jis nemasto nieko. Nora pas 
ji ne pajautimo. Ta vieta, kur 
jisai guli 
didele skrynia

panaszi in juoda ir 
, kurioje nėra 

nieko. Arti jo prabėgo žiurke 
ir subrazdėjo, bet senis negir
di. Iszdykusi rudens muse nu
tūpė arti jo 
m irkežioja.
koju ])irsztus,

krutinę ir szirdi apim 
tik galimas pastebėti 

sustingimas. Jis mirszta.
Jau vakaras kambaryj tam

su, palangėse sugulusi tirszta 
migla iszrodo slaptingai baisi. 
Už langu szvieczia menulis; 
lauke szviesiau kai kambaryj. 
Pasibraukęs ranka 
su pusiau 
stiklinėmis akimis, su apaugu
siu baltais plaukais veidu ir 
plika galva senelis guli be ža
do.

Rami, stipri, storomis blauz
domis auksztos krutinės, Milo
šai pridengtos raudonu žakie- 
tu, irieina Vasiene.

— Ipolitai Ipolitaiti, eikit 
valgyt, — szaukia jinai.

Bet Ipolitas Ipolitaitis jau 
neatsiliepia savo parastu tonu 
“Taip”....  ,

Arkliais skptinaina pas gy

Atvykys gydytojas 
pulso ir riinfai sako:

Jįs mirė.
Stovėjusi tarpduryje raudo

nam savo žakiete Vasiene lėtai « I a ■»" ' v
prataria: . .

— Taigi, imant domėn jo 
metelius, jis.... Mirsime iries vi
si... Ka gi?,Ko, nebuvo jo gyve- • A 1 t v • % i

TO;

pilvą, 
let us,

: senis ne
slidžių vusi u 

kelius, szlaunis 
a

akie 
Jo

po galvos 
primerktomis lyg

tu, irieina Vasiene

dy.toja.

metelius, jis.

I

<■ i t 1 *

griebia

nime?... Visko buvo!
Nakti, priesz p^t ryta, 

dange lėtai slęrtka pilki debe
sys. Po ju sęka juodi. Letai

/. fPo ju, sęka juodi. Letai 
t ,1 L.J _ . - , .4

puolu sniegas didėlėmis ir szal- 
toniįs s.nąiguoĮemis.

"Bobų vasara” mirė, bet gi
mė kita, žiemos linksmybe, 
pirmasis sniegas, duodantis

* f r f r.

Bobų vasara
. i * 11 . •, rl «■

mirė, bet gi-

pirmasis sniegas, 
progos su szautuyu linkmei se-
kibti žvėrių pėdas.

PAJESZKOJIMAI
J ; » I • ■ ■...................................... .

Paįjeszkau įsavo tavorszkos 
Jievos Kavaliauskienės, gyve
na Cleveland, Ohio. Asz jos ta- 
vorszka Palagie Cemallanskai- 
te atva'žiavau isz Lietuvos.atva'žiavau isz Lietuvos.
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

P. Com a 1 a 11 s k a i t e, 
Portage,Pa.I)ox 203

Pajysz'kau savo brolio Juozu
Olkevicziukuris gyveno De
troit, jMich. Turiu labai svarbu 
rgikala pas ji, jeigu kas apie ji( 
žino meldžiu praneszt ant szio 
adreso. (t.36

Steve Qlcavage,

I

■ ' I į

ręillcala pas ji, jeigu kas apie ji(

... 113.N. School SI. .

Dr. T. J. Tacielauskas
Myię^tęr, Lynu.

Pirmutinis Lietuvisskas 
Pen tip tas Mahanęjuje. 

Ant antro floro Kline Sztoro. 
19 W. Center StMahanoyCity
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Dėt matysi blaivus retai

Spencerport. N. Y
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Bet pinigus in kiszeniu indejo,

tabako. Kreipkitės pas mus. 
4 «

57 Doy Street,

Mokame. 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mačas ar didelis.

szepele 
vieta, ir

KANTlC2;Kp9 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

“ W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

užima 
sutaupo

. - ' 1 ; ........— — — '

DEL RUKANCZjU
DYKAI siuneziame praba puikio

Europa Book Co.
TJew York, N. Y.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

O jaigu "
Tai ant juoko nepasiliksite.

♦ * ♦

Nuėjo vienas žmogelis pas
y

Kada peczius pastovi neku- 
, greitai

Konektike yra miestas 
apiprejunas, 

Stovi tarp n pi u kaip Kaimas, 
O kad keliolika merginu turi, 

Del juju sugaut vaikina žiuri.
Dukreles po kitus miestus 

važiuoja, 
Bet vaikinu neprivilioja.

Norėtu koki beiboka 
sugaudyti,

O,mat, kad pinigu gauti. 
O merginos?...

Norints czevorykai balti 
Marszldniai neskalbti,

Ypatingai viena taip iszrode, 
Kad, net vaikinai su 

pirsztais rode.
Dantyse auksas žibėjo,

Už tat burnos 
neužsiezia lipinėjo

Ba vaikinams nepatiko,
Žcnybas ant kito karto paliko.

Geriausia kad namieje 
dukras laikytu, 

Po visokius miestelius 
nesi t raukytu,

Tegul namie darbuojesi, 
Szluoja stnba ir triusesi.

Tame mieste yra ir vaikinu 
Kurie neatstoja ne avinu, 
Lietuviais neiszsiduoda, 

Prie kit-tauežiu prisiduoda.
In bažnyczia ne eina, * 

In kolei ton koteli sueina, 
Kur nusilaka kaip verszei y

Gryždaini namo net apsitersze.
Kada pareina, ant poreziu 

susėda,
Kojas net ant tvoreles 

•pasideda,
Kitu tautu merginas kaip 

pamato,
Net akis pastato.

Tai mat, novos inteligentai 
b 

Užsigėrė, gėdos ne turi,
Kad net bueziuoja szuni. 
Geriau in bažnyczia eikite, 
Kaip dori žmones 

pasimelskite,
Saule” skaitysite,

saluninka
Pas toki kaip pats 

Lietuvninką, 
Ir praszo:

Ar nenusiunstumei dojeriu 
septynesdeszimti,

Ba neturiu laiko ant paczto 
nueiti;

, Už laivakorte jam kaltas 
esmių, 

Noriu atiduoti kad būti tįesu.
Salgninkas. siunst prižadėjo,

Žmogeliu linksmas vnamo . 
nuėjo.

Szinkorius iszpirko money 
orderi, 

Na ir žmogeliui rąsyte parode, 
Bet pats jaja ^umozojo, 

Jog ne pats Salamonas 
nįeko nežinojo.

Anas kaip pinigu no gavo, 
— raszo,

Pas žmogeli pinigu praszo, 
Tas nuėjo, szinkoriu prispyrė, 

Isz pradžių tasai karsztai 
Užsigynė, 

Žmogelis nuėjo pas lojeri 
ant rodos, 

O tas ar neužklups ant 
szinkoriaus ketoro

Szia begiąs, ten begiąs 
szin'k orelis, 

Mato kad bus didelis ergelis. 
Turėjo pinigus atiduoti, 

Ir da visus kasztus užsimokėti, 
Bet da nežino kaip tas 

viskas iszeis, 
Jaigu prova in korta nueis; 

Tai mat kokiu turime 'žmonių,
Ka godžesi ant proces kitu.

i
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Kaip Apsergėti Valgi 
Nuo tylusiu.

Kiekviename metų laįke yra 
svarbu apsaugoti valgi nuo 
dulkiu, bot kuomet mušiu se
zonas prasideda, yra pavojin
ga noparupinfi kokio nors pa- 
ratnkaus budo, kad neprilcidus 
mušiu prie valgio. Virti val
giai, kurio padėti nudszaliai 
atausziinui, arba szilti valgiai, 
kurie lieka po valgio, ir ku
riems reikia atauszti priesz dė
siant in rzaldytuva, butu daug 
saiigesnej vietoj, jei jie butu 
indeli in szepelcs padarytas 
isz sietu. Tokias szapeles gali
ma laikyti bile kur, jei tik ran
dasi užtektinai oro cirkulaci- 
ja, ir jos apsaugos valgi nuo 
mušiu ir poliu. Tas szepeles ga
lima padaryti su kojoms, 
neprileistu skruzdžių prie val
gio, jei jos randasi. Sziltamc 
ore, valgiu, kurie greit gonda 
nereikia kitur laikyti, kaip tik 
szaldytuve žiema, ir pavasario 
ir rudens dalyse didele, gerai 
ventiliuojama 
t žaki vtnvo * 
daug pinigu.

Ta szepele galima padaryti 
isz sietu, kurie vartojami lan
gams. F.L.I.S.

Pecziu Prižiūrėjimas 
Vasaros Laike.

renamas kiek laiko 
pradeda rudyti.

Reikia pavasary nuimti vi
sas triubas, iszvalyti suodis ir 
padėti kokioj nors sausoj vie
toj. Durys turi būti paliktos 
atdaros, kad vidus nesudregtu. 
Kalkių szmotas padėtas ant 
grotu sutrauks visa drėgnuma 
ir neprileis rudžiu, sako Jung
tiniu Valstijų Agrikultūros 
Departamento Namu Ekono
mijos specialistai. Peczius ku
ris szildo garu ar sziltu vande
niu turi būti pripildytas van
deniu iki virszaus vasaros lai
ku. F.L.IK

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausio būdas gyditis su Žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vires 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitee 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

H
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU
— Mojaus menuo.
— Kasikkxs nelygiai dirba, 

vieni dirba visas dienas, kitos 
dirba tik 4 dienas ant sa n vai
tos. Lehigh Valles kompanijos 
kasikius sustojo praeita Pet
nyczios vakaru ir nedirlxs iki 
U turui nkos ryta.

t Praeita Subata apie (te
užimta valanda priesz pi et, nu
lindo žmonys dagirdia apie 
mirti Marijonus, mylemos pa
ežius Juozo Rudžio, saluninko 
ant 330 W. Mahanoy Avė. Ve
lione sirgo tik kėlės dienas, tu
rėjo apie 50 metu, pergyvenus 
moteriszkam ryszyje su savo 
prisiega apie 27 metus. Pribū
dama isz Lietuvos apsigyveno 
Mahanojuj kur pergyveno 30 
metu. Gimė mieste Kapezia- 
miesti, Suvalkų rody bos, Seinų 
pavieto. Paliko dideliam nuliu
dimia vyra .Juozą, viena dukte
ria Katre Marcziulioniene 
mieste ir sūnūs Joną, Alberta, 
Antanu ir Jurgi kaipo seseria 
Marijona Sungailionia ir pus
broli Joną Szepura isz West- 

Laidotuves atsibus 
Serotlos ryta Szv. Juozapo baž 
nyczioje su pamaldomis ant 

•kuriu užsipraszo visu giminiu 
pažystamu ir prieteliu. Grabo 
rius Traukauckas 
laidotuveiiH.

— Valteris Mikelionis par
davė savo salima prie 53!) E. 
Mahanoy St., del Juozo Dainio. 
Dabar p. Mikelionis pirko di
deli hoteli Tamaqua, in 
jau iszsikrauste ir apėmė nau
ja vieta Panedvlio ryta.

■f Praeita Petnyczia 
Me Bayonne City, N. J., 
.Juozas Szerksznis, kuris apie 
4 metus adgalios gyveno Ma- 

Jisai buvo apie 40 
Paliko paezia ir 

taipgi viena broli 
saluninkas 

Buvo palai-

KAIMELIU
Frackville, Pa. — Readingo 

trūkis mirtinai sužeido du bro
liukus Leona 6 metu ir Joną 4 
motu, Slavickus,.gyvonanezius 
ant Cherrv uli. Jonukas mirė 

'kolos valandas
randasi 
Vaikai siautė 
nežinomu budu užėjo ant gele
žinkelio. Kokiu budu nelaime 
patiko, tai niekas neinate.

in
dideliam 

prie

o Leonas 
pavojuje, 
st ūbos ir

Garry, Ind. — Mylema pati 
B. Norkevieziaus czionaitinio 
advokato, mirė praėjusia san- 

Velione paliko dide
liu su-

ir dvi sese ros, 
Virginia Sklidutes. 

Szeiipyna Noi’kevieziu isz Gil- 
bertono, 
szermenu.

vaitia.
liam nuliudimia vyra, 
mis ir duktera 
Julije ir

Pa. i sakeli a ve ant
I

Katre

ville, III.

užsiėmė

kur

nue- 
mire

__ Ml JT Rfh.
Chicago.

8AULM

Helena 
kuri lankosi in

hanojuje.
m., senumo.
4 vaikus,
Vincą Szerkszni
ežia Mahiniojuje. 
įlotas i'anedeli ryta.

Aucerevicziute,
High School,

laimėjo antra dovana už grei- 
cziausia spaudimą ant taiprai- 
terio.

f Ni’delios diena paaukavo 
savo gyvastį už kūdiki, Mari
jona, |>ati Jono Dulskio (po tė
vais Sirzdeckiule) West Pine 
uli. Cperaeije atsibuvo ligon- 
Imteje kur gimė kūdikis, bet 
motinos neiszgialhejo nuo mir
ties. Velione paliko tėvus, vv

3 mažus vaikus ir naujai 
Bus palaidota Ket

verge ryta.

ra, 
gimusi.

— Gegužine pamaldos pra
sidėjo Szv. Juozapo bažny- 
czioje Nedėlios 
rius Motinos 
kini padabintas

A11 o- 
yra pui- 

seseris.

vakara.
Dievo

per
Vaikai ir mergaites dalybavo
procesijoj. Pamaldos bus lai
komos Nedaliomis,

7 valanda.
Se rėdom i s

Mikolai Mi- 
s su pa-

ir Pctnyczioins,

— Ponstva 
liauckai ir sūnūs Juozą 
ežia ir Antanas isz Kingsto-
no. Pa., atvažiavo savo nauja
me Buick automobiliuje at
lankyti savo gimines Jcnker- 
tus ir Snpranaviczius. Miliauc- 
kai kitados gyveno 
doah.

Shenan-

KARMA ANT PARDAVIMO.

Budinkai visi geri 
visztinvczia . kiaulo-

Gera ir derlinga farm ramin
ai'. Locust Valley, maždaugiau 
200 akeriu žemes, 160 a'keriu 
dirbamos ir 40 akeriu miszko 
ir girios, 
kluonas,
tvartis, komiu vezia tr t J. Gv- 
vonimo namai vra du-vienas 
naujai pastatytas, 
vanduo st u boję ir pas tvartus. 
Ant fanuos randasi trys szatli- 
niai ir bėgantis upelis. Yra 4 
arteliai, 9 raguoti, 6 kiaules, 
visztu aneziu ir t.L Visos rei
kalingos maszinos del dideles 
farmoa, didžiuma naujos. Vis
kas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka. (t35

t .

I—J

Frank Konsavage, 
dUL D, Np. 1, Box 130 
_ Barnesville, Pa.

— Juozas Pilitauis- 
kas, 40 metu amžiaus ir gyve
nas 3159 Emerald avė., praei
tos Nedėlios ryte pranesze savo 
draugui, kad jiis cinas bažny
čion. Ir iszejo. Kokia desziniczion. Ir iszejo. Kokia deszm 
ežia minueziu vėliau jis 

(ant tuszczio loto su ] 
gerkle, bet dar gyvas.
bentas Chicago's szpitolen l’ili- 
tauskas Paneuelyj mi 
poli ei jos seržanto Lawrence, 
I ‘iii t a uskas pa»ži] »io ves.

Pittsburgh, Pa.

Žinios isz Lietuvos.
UŽ INŽEIDIMA 

SZVENTAVIETES.
Uabeikiai, Utenos apskT. (V.

Anykszoziu 'Paikos‘•nstn . kor.) — ■
pcrpiauta Teisėjas davė viena menesi pa

kutos vienam Debeikių Žyde
liui užganyma 'karves ant pa

mire. Pasak rupijos kapu, nakties laike;

Steponas 
Bielaszczyk, 31 metu, szt oru i li
kus isz Ranikino paeido mirti
nai savo puczia po tam pats 
sau paleido kelis szuvius in 
krūt im* nuo ko mirė. Priežast is 
snyžudystos buvo bloga sveika
ta. Penkių metu dukrele buvo 
Budintoja lojo atsitikimo.

mat tas yra negerbimas* szven- 
ta vietos.

DVESIA GYVULIAI.
Sziaulenai, Sziauliu apskr. 

---- Szimot labai dvesia gyvu
liai, ypacz kiaules ir maži par- 
szai; kitas ūkininkas pirkoC' 
kartus parszus ir visi iszdvese, 
nei plauko neliko. Rei’k gyven
ti ^ydiszkai.
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Sugar Notch,Pa., f Praeita 
mire ' Agnieszka 

Szidlaiickiene isz miestelio 
A skani, Pa.
senumo, paliko vyra ir 3 vai- 

Buvo palaidota Panedeli 
ryla, ant czionaitiniu kupinu.

t Praeita l’tarninka, mirė 
teipgi senas gyventojas Ado
mas Ropolis, 75 nn, senumo 
naszlvr.
dos name Retreat, 
praeita Subata ant 
niu kapiniu.

isz
Buvo aipie 47 m.,

kur.

75 nu, 
Jisai mirė pricglau-

Palaidotas 
czionaiti-

Coaldale, Pa. — Iszbuves 
czionais per du metus kun. <L 
Tiszkus likos perkeltas in
Moizville apimti tenaitine Lie- 
tuviszka parapije. Isz tos prie- 

parapijonai l’tarniko 
savo m vie

niam prabaszcziui iszleidiives 
su baliuku ir szokeis po bažny
tinėje salėjo ant kuriu lankosi 
daug žmonių, kurie gailėjosi 
kad kunigas Tiszkus juos ap- 
leidže.

žasties
vakaru parengė

<

Frackville, Pa. — Didelis su
sirinkimas atsibuvo Nmlelioje 
popiet Zetausko saloje, kurio 
tykslu buvo, idant siisiriszl 
drill u mazgu politikoje ir pa- 
rodvt svet imtaueziams kad

idant

svet imtaueziams
Lietuviai turi baisa rinkimuo- 
šia ir szelps visoms spėkoms 
savo kandidatus rinkimo ir pa
rodyt svetimtaueziams 'kaip 
druezei stovi Lietuviai politi
koje’. Draugai ve turės savo sza- 
kas po visa Schuylkind. pavie
tą. Antras susirinkimas bus 

i laikomas 8 Gegužes ant Ze- 
haucko sales ant kurio kožnas 
privalo atsilankyti nes tai yra 
del musu gero ateityje. Ponas 
Zetauekas likos iszrinktas pre
zidentu.

svotimtaiicziams

Antras
ant

Worcester, Mass. — Policija 
bandydama susekt Jono Baub
lio žudikus, 
pėdsaku.
ui, baczkoj vandens atrado 
kirvi, su kuriuo, spėjama, Bat:- 
blis buvo primusztas.
perduotas chemikui padaryt 
chemiszka anuliza. Kin is mir
kęs vandenyj kelias dienas, tad 
sunku padaryt bent kokiu isz- 
vadu.

nesuranda jokiu
Pereita ’ketvirtadie- 

vandens

Kirvis

— Juozais Ramanauskas, 10 
metu buvo pavojingai '.sužeistas 
Szesztadienyj, 16 svaru voga, 
su kuria kiti vaikai dare ban
dymus 
lauke.
persikelta.

Kaziui Miikaloniui

gimnastikoj Atletikos 
Ramanauskuczio galva

— ixtizaui 31 I'KBlGIll U 1 U V’ 

klys inspyres in koja, perskė
lė jo 'keleni. Mikaonis gyvenas 
po numeriu 64 Gleason St., 
nuvežtas in Miesto Ligonine. 
Nelaime atsitiko Szc>ztadieny.

— Pereita savaite mirė sžio 
Lietuviai: Kazys Robaczaus- 
kas, 45 metu, mirė Miesto Li 
goninej, sirgęs kelias dienas. 
Palaidotas Ketvirtadieny j.

Liudvika Krisiunaite, 
metu amžiaus, mirė Sekmadie
ny j popiet Monson State Hos
pital, Palmer, iszbuvus ten du 
metu. Paliko, tėvelius 
sesutes. Palkavotn Notre Danio 
kapuose Pirmadieny j, su baz-

10

ir dvi

Rytinėmis apeigomis. — A L.

Port Carbon, Pa. — Marti
nas Lapinskas, 45 metu, gyve
nantis Fishbach, likos užmusz- 
tas ant vietos Petnyczios vaka
ra per automobiliu kuriame 
važiavo Leonas Caruso isz Pa
lo Alto aut kelio artimoje Port 
Carbon. Arelionis ne turi czion 

jojo pati mirė keli

ANT PARDAVIMO.

gimimu, 
menesiai adgal.

PIRMA KARTA.

Kaip tu drysai sumuszti
7 ----taip skaudžiai savo paezia 

tarė sudže in kaltininku.
Ponas sūdžiau, malone- 

kie man dovanot, bet tai at si-* 
tiko pirma karta in /deszimts 
metu musu gyvenimo — pries:: 
tai, tai jiji mane visados pluk
dą vo...

Sudže ji paleido. *

GAVO NUO SAVO 
PAOZIULES.

Nuo ko turi tokia melv-
na aki Jonai ?

— Nuo l)oi!<savimo.
Kaip tai ? Argi ir tu už 

si imi boksą vimu?
— Ne asz... tikini mano pa-

ti. *

■J -

Kampinis namas, ant loto 
13x125 pėdu, geroj vietoj, tin
kamas del biznio. Atsiszaukite 
ant vietos. (M.2

* 439 E. Centro St.,
Mahanoy City, Pa.

namas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinin veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mnhanoy City, P*.

Valgiu Gaminimas
------IR-------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo tui'cti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO 

MAHAN0X CITY, PA.

Drūtais

NAUJAS DIDELIS. SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Tr-
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NAUJAS DIDELIS
• SAPNORIUS
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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METU SUKAKTUVES.
Mussolini, bosas Italijos, peržiūrinėja savo 

polo rinke, Ryme. Tukstanczia i kareiviu atiduoda jam garbe.
juodinaiszkiiniais ’ paėmė halije po savo valdžia, o kara-

1 ‘re m i e ris
■ / v

tai, nuo kada Mussolini su savo

Pagerintas ir padaugintas 
iszlcidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir iszt rauk tas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plano- 

; tu ir visokiu burtu. :: ::
Knyga puikiai, drueziai

apdaryta kietais aiideklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co.» 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50

i

I
> I

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszah

lakstantis Naktų
irVieoa

c*

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Tilkutantl* 
už kuria tariu 

■zirdinga aczlu Ir labai džiaugiuos! 
“Tukstantlf

Gerbtinasis Tamlstal: — 
Sulaukiau nuo jusu slunczlamo* 

vardumano vardu myga
Naktų ir VienaM

Po-juodmar.-zkine armije
l aja diena suėjo asztuoni me-

* 4

UI

ir.”

4 4

liūs sėdi kaip peliuke po szluota ir turi klausyt ka jam Mussolini paliepė.

5

AMERIKONAI BĖGA ISZ NANKING, KINU.
Paveikslas parodo Ame rikmiiszkns padonus apleidžiant miestu Nanking, Kinus, ku-

ri užėmė pasikeleliai. Paveikslas prisimintas in San, Pranciška
per telegrafą.
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RAUDONO KRYŽIAUS DRAUGUVE SIUNCZIA DOVANELES 
' KAREIVIAMS IN KINUS.

Raudono Kryžiaus Draugavo — skyrius Washington-?, D. C
• vc. .... .kareiviams kurie randasi Kinuose. Dovanok 

ir kiloki dalykai reikalingi kareiviui.
SU

•8

susideda isz sveteriu,
siunezia dovaneles mu- 

tabako, siūlu, adatų

NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA.

Pastatyta pagal naujausia 
mada su visokiom
Szeszi ruimai ir maudyne, di-

r

Vigadom. i

/*---- --------------------- =
! DIDELIS VELYKINIS 
PARDAVIMAS NAUJU 
PIANU, PLAYER PIANUi

I

delis garretas, atidari tropai, 
didelis iszcemantuotą.? skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau
namus taip kaip kas reikalau
ja. (M.8

Antanas Wnsaitis
132 N. Balliot SI.

EraukvilĮę, Pa.
Boll phone 519J «

IR BABY GRAND PIANU

’ j -• illnM

SU

didele duett
sedyno ir 24

Tiktai $390.00 
Ant lengvu iszlygu

Justi sena piana, vargonų nrba 
vietrolu priimame' kaipo dali už- 
niokesties ant naujo piano arba 

, playerip. Visi playerci per szita 
Į dideli pardavimu už 10% pigiau, 
j Raszykite o gausite dykai musu 
i katalogu su specialiszkom prekem.
Pristatėm Pianus arba Plejerius 

in jusli namus dykai.

JOHN LIZDAS 
PIANO STORE

477 SOUTH MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

■ ir~irgįi ~

Gvarantyti Nauji Playcrai 
gražu uždangalu, 

rolukai muzike*

I

Lietuviazkaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa> 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

616 W. Spruce St.. 
M UI UtttY

300 M lKKKr ST .
Ti.SAQl'A. l’A.

(ITT. l’A.

’ A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
; ST. CLAIR, PA.

i
I 
I

I

kad tokia knyga kaip 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žtngeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes ja 
■kaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl Ir visokį rupescsial norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, t 
18 d. Gegužio 1921 na. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkea vai.
Kauno apsto. 
LITHUANIA.

iaviinas tos puikios knygos, tas

ŽOKA8,

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geidausi patarnavimu. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
(leszimts minutu.^’^olefdnds 872.'

i Iszbalsamuoja ir laidoja mlrualua 
ant visokiu-kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Iki prakil- 
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, raselių? krikaztyniu lg 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1871-M.

I

L 
I

Yra tai ketvirtas i , _ _ ____ v
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti ih Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2«50, 
W. D.HOCZKAUSKAS«CO. MAHANOY CITY, PA.

4

ja nusiusti in Lietuva.
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JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legalisskus reikalus.

32 W, PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

.   ..i. iiibiX ism e—\.rrr .




