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ISZ AMERIKOS
13 ANGLEKASIU 

ŽUVO
BAISI EKSPLOZIJE

KASYKLOSE, KURIOS 
DEGA; DAUG SUŽEISTA.

Clay, Ky. — Baisi eksplozije 
sugriovė No. 7 kabyklas kurio
se žuvo tryleka anglekasiu, ke
liu nesuranda ir sužeistai daug. 
Tame laike kasyklose radosi 
apie 260 anglekasiu. Tame pa- 
cziame szafte, ■deszimts metu 
adgal žuvo 61 anglekasiai. 
Eksplozije kilo nuo gazo, kada 
darb/iiinkai apleidinejo kasyk
las po darbui- Užims kokia tris 
dienas, pakol nelaimingus isz- 
•gaus isz kasyklų kurios užsi
degė ir yra pilnos gazo.

Szimtai žmonių lauke prie 
szafte, o nelaimingu szeimynos 
apstoja aplinkui szafta su ne
kantrumu lauke žinių apie žu
vusius.

Apie 40 aiiglekasiu likos nu
vežti in ligoi/butes isz kuriu 
keli yra baisiai apdegia.

VYRAS UŽSMAUGĖ PA
CZIA; MOTINA 4 VAIKU.
Erie, Pa. — Stcfanije Vojno- 

rovska, 45 metu, motina ketu- 
riu vaiku, likos užsmaugta 
inieg-kambaryje, laike barnio 
su savo vyru. Paszairkta pali- 

pribuvo t Ro
jaus, surasdamu lavonu mote
ris ant grinklu, o ant josios 
kaklo buvo žei/klai pirsztu, vi
sas kambarin luini didžiau
siam neparedkia.

Palicije pradėjo jeszkoti vy
ro, kuris buvo pasislepes ant 
lauko, ir norėjo pasikart ant 
diržo. Suimtas, prisipažino, 
buk jisai užsmaugė paezia lai
ke barnio.

Keli metai Rdgal Vojnorov- 
skis buvo nužudęs Mari jona ()- 
konievlcz, kurios lavonu buvo 
suradia artimoje kolegijos Szv. 
Jono, bet nebuvo priesz ji da- 
vadu, todėl buvo paleistas.
PREZI. ANGLINES KOM

PANIJOS NUŽUDYTAS.
Nelsonville, Ohio. — P. J. 

Merz, prezidentas Lick Run 
anglines kompanijos, likos nu- 
žudintas per James’a McMana- 
way, prezidentą anglinio loka
li). Priežastis žudinstos buvo 
nnohttinis nesupratimas su 
uni'je idant atidaryti skebines 
kasvklas ir tame tiksle likos 
at siaustas vaiskus idant ap
saugoti kasyklas nuo st ra ik ie- 
riu.

Merz likos nuszaidas kada 
ėjo namo isz kasyklų. Badai 
prezidentas Merz'buvo už daug 
insikiszea in McManawav szei- 
■nivniszkus reikalus ir už tai 
nuzulintas.

Ta pati vakaru bosas Wood 
isz tu paežiu kasykla likos 
skaudžiai apmusytas per st ra i- 
kierius kada ėjo namo isz nak
tinio szifto.

anarkistai KERSZINA 
ISZNESZT WASHINGTONA 

IN PADANGES.
Washington, D. C. — Anar

kistai po visa Amerika geidžia 
atkerszinti visiems už elektri- *
kiavima juju draugu Sacco ir 
Vanzetti, kurie mirs Seredoje. 
Baltimoreje dinamitavo majo
ro narna, 
namus 
44
Valdžios detektyvai sergsti vi
sas valdiszkus namus o dides
niuose miestuose palicije likos 
padauginta.

Suimtas,

nesupratimas

Washingtone kelis 
taipgi kerszina da 

pekla sukelti Washingtone.”
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$25,000 DOVANA ]|SZ VlSU SZallU
TAM KURIS ATLĖKS 
EROPLANU ISZ EUROPOS
IN PHILADELPHIA, PA.

KURIS

Plii'latlelpliia. — Laikrasztis
Bulletin” paskyrė dovana 25 

, tam le-

MASINIAI ARESZ-
TAI RUSIJOJE

Ugnis Prieglaudoje del Kareiviu kuri kilo septynis kartus

< 4

tukstanezius doleriu 
kiotojuj kuris su croplanu at
lėks isz Europos in miestą Fi- 
ladelfije, tai yra priesz 4 die
na Augusto 1928 mete.

Pinigai likos sudėti ant ran
ku Peirnsylvanijos Lekiotojo 
Draugoves, kuri padaris iszly- 
gas ant kokiu lekiotojai turės 
taikintis ir laimėti taja dova
na, kuri bus gera tiktai ant me
to laiko-
TRAGEDIJA ANT EŽERO.

Terryville, Conn. — Pereita 
Nedeldieni del vieno meszker.*- 
koezo netoli nuo ežia prigėrė 2 
žmones ir bemaž'ko treczias ne 
žuvo. Dėjosi tai ant Old Marsh 
ežero. Isz vienos valties kažin 
kas iszmete in ežerą savo mesz-

Noredamas pasirodyt
didvyriu,” tūlas E. Laskows

kis szoko 
vandeni, 
siekus.

kere.
k i

nemoknncziinn
vanduo

isz kitos valties in 
kad ta meszkere pa

llet
plaukt i Laskowskiui
pasirodė pergilus, ir jis pradė
jo szauktis pagelbos. Otto Kil- 
liam szoko ji gelbėt, bet ir tas 
t nujaus pradėjo rėkti, kad jis 
skėsta. Tuomet isz boto szoko 
12 metu vaikas, A. Pisarskis, 
ir jis viena skėstaneziuju isz- 

bet kuo-
# ’ll

met sugryžo geTlieti antra, bu-' 
vo jau nuvargęs ir abudu nu
skendo.

tranko . kranto;

PARDAVĖ TĖVO KELNES 
IDANT MEILUŽIUI PIRKT 

MUNSZAINES.
New York. — Visiems gerai 

yra žinoma, kad jaigu jauna 
mergina insimyli, tai viską pa
darytu del savo meilužio, bet 
Mildreda Verdon 17 metu, per- 
virszino visas kitas merginas. 
Pagal palici'jos apsakymu, tai 
Mildreda nunesze tėvo dvi po- 

geru kelnių in panszapi,ras 
idant aplaikyti pinigu nupirk
ti savo meilužiui miinszaines 
kada važiavo ant geru laiku. 
Tėvas merginos nuėjo su skun
du in palicije kuri surado pan- 
szapeje kelnes ir pravarde kas 
jaises pardavė. Vėliaus surado 
dukrelių, kuri likos pastatyta 
po 500 doleriu kaucijos lyg 
perklausymui. Tėvas ne nori 
dovanoti dūk relini už toki pa
sielgimu.
SUBADĖ SAVO PACZIA 
PEILIU IR PATS SAVE.
Indiunapolis, Ind. — Harry 

Henry, 32 metu, isz Crncinnu- 
tos, subudę savo nevedusiu pa
ežiu, su kuria gyveno ant vie- 
ros, dideliu mėsininko peiliu, 
po tani pats sau u'ždpve mirti
na žaiduli in szirdi nuo ko ir 
mirė. Henry norėjo idant mo
tore važiuotu su juom pas jojo 
seseria in Cincinnati! ant gy
venimo, bet moterc nesutiko 
ant to, sakydama kad tegul 
pirma užmoka gaspadiniai už 
buCda* Tas ji užpykino ir puo
lės iii pasiutimu, subadė mote
rių.

Povas ne

VELA ARESZTAVOJO KU
NIGUS UŽ LAIKYMĄ 

MISZIU.

Meksikas Miestas, Mex. — 
Keturi Katalikiszki kunigai: 
Pacheco, Martinez, Moreno ir 
Reyes, visi isz Pueblaus, likos 
aresztavoti už z prikalbinima 
žmonių prieszais valdžia. Vist 
likos atvežti in czionaisl(irS(UŽ-

■B Idaryti (kalėjimo. f

ARESZTUOJA TIEK DAUG 
ŽMONIŲ, KAD NESPĖJA 

JU REGISTRUOTI.

Maskva.,— Kiek tukstaneziu 
žmonių liko i n kalint a Rusijoj 
laike pastarųjų keliu savai- 
cziu, kiek isztremta Siberijon, 
in baisiąsias koncentracijos 
stovyklas, kiek žmonių liko su- 
szaudyta be jokio teismo, —■ 
niekas nežino, net pati gei-pe-u 
— buvusioji czeka, 
žmones a reszt a vo, 
szauilo. Dabar tiek daug žmo
nių a reszt uojama, 
jania ju reg 
rasis skaiezius aresztuotu ir 
nužudytu žmonių veikiausia 
niekad ir nebus žinomas.

Szita sujudimą pagimdė An
glijos nutraukimas diplomat 
niu rysziu. Bolszevikai delei lo 
neteko savo gaivu ir puolėsi 
pirmiausia persekioti savo ta
riamuosius prieszininkus vidu
je. Aresztliejamieji nieko pikto 
Bolszevikams nepadare bot gal 
vienas, kitas nepalankiai Bol
szevikams prasitarė, o ar kokis 
czekistas ka nužiūrėjo ir aresz- 
tuoja žmogų. Aden Maskvoj 
tapo aresztuota apie 2,000 žmo
nių,

baisiąsias

kuri tuos 
tremia ir

kad nespe- 
istruoti ir todėl tik- 

a reszt notn 
žmonių

du sykui daugiau arosz- 
tuotu yra Leningrade, 
grade. -Panaszus aresztai eina 
ir kituose Rusijos miestuose.

Pet ro-

Purk i jo. 
apgarsino

m

TURKAI GUJA LAUKAN 
BALT-RUSUS.

Kons'tant ino'polius
— Gubernatorius
ukaza kuris paliepė 2500 Balt- 
riisams, kurie apsigyveno ezio- 
nais per asztuonis metus, lures 
apleisti Turkija tuojaus pagal 
naujas tiesas. Bet ant praszy- 
mo Tautu Ligos tieji isztremto- 
jai (|a turi meta laiko užbaigti 
savo reikalus ir pasijeszkoti 
sau gyvenimus kur kitur.

Balt-rusai augszcziau minė
ti, yra tai pasiekėjai generolo 
V raugei i o, kurio armije likos 
sumuszta ir nuvaryta lyg Bal
kanų 1920 mete.

NUŽUDĖ SAVO VYRA 
SU KIRVIU.

Varszava. — Po pusiaunakt 
Krane KaUbov^kiene, 41 metu

v v ras

y 

nužudė savo vvra su kirviu ka
da tąsai miegojo, iszteszkinda- 
ma jam smegenis po visa lova.

Po žu'dinstai liiiejo pas poli
cija, apsakydama ka padare, 
ir iszsi'kalbodama kad
pavojas namo gerai užsigėręs, 
kerszino jaja nužudinimu, bet 
sudže tojo iszaiszkinimo nepri
ėmė, nes sake'kad girtas vyras, 
kuris vos nuvožliojo namo, ne
turi pajėgu žudinti savo niote- 
res.

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
PACZIA IR VAIKUS.

Vilnius. — Kaimelyje Ku- 
siszliuose, kilo ugnis, o norints 
žmones stengėsi gesinti grin- 
czia, tvaria ir kluoną, prigulin- 
czius prie .Jono Piotrovskio
bet viskas sudogo 'lyg žemei. 
Pa ugniai u’žteminta kad du. 
vaikai Piotrovskio dingo, 4 ir 
3 metu. Pradėjo ju jeszkoti ir 
ant galo surasta juos griuvė
siuose. Prasidėjo slieetva ir 
isztyrineta kad gaspadoris pa
degė grinezia, pirma nužudin- 
damas paezia ir vaikus ir kad 
užslėpti savo nela’ba darba, no- 
rdjo visus sudegint, kad žmo- 
jjes,kad tai,buvo. uc- 

Ilaiminga atsitikimas. .
1

J laimingąą, atsitikimas.

isz kareiviu turėjo padegti kazarnu
uit $8,000 doleriu. Valdže mano kad kas

I

Stebėtinu ir nežinomu bildu kilo ugnis septynis kablus 
.prieglaudoje del kareiviu Soldiers Home, Sawtdl'le, (Kaliforni
joj. Sziuom paskutiniu laiku ugnis sunaikino No. 2 kazarmes, 
padarydama b lodes j

a

PASKUTINE LIETUVOS 
SKOLA AMERIKAI.

Kaunas. (Elta) — Einant 
1924 mete tarp Lietuvos ir 
Amerikos Jungtiniu Valstybių 
pasiraszyta sutartimi, sziu me
tu Birželio menesio 15 dienu 
suėjo Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms 124,206,63 doleriu 
skolos kartu su nuoszimcziu 
mokėjimo terminas.

Nurodyto termino diena Lie
tuvos atstovybe Washingtone 
Amerikos Jungtiniu Valstybių 
iždui inmokejo visa sakyta ter- 
minine skola — 124,206,63 do., 
kuriu 79,431,63 dol. grynais pi
nigais ir 44,775 dol. 
szimtiniais bonais.

Be to, Lietuvos
Washing!one pasiusta

I aet u vos 
Amerikoj“ 

kuponams apmokėt i.

— 11110 *

ai savybei
rri ka

i

ĮMV"

lingu pinigu suma 
Laisvos Paskolos

BJAURI ŽUDINSTA
P I KTADARIS SUŽAGEJO 

MOTERE PO TAM 
PJOVĖ JAI VIDURIUS 

IR APIPLESZE 
NAMA.

ISZ-

SUKAPOJO MERGINA IR 
JIOS MYLYMA PASLEP-.

DAMAS LAVONUS
TVARTE.

ISZ LIETUVOS
DIDELE AUDRA.

Kaunas. — Proveniszki at
lankė nepaprastai didele 
d ra, kuri 
dangscziiis,
nan apie 70 vežimu 
liek sunaikinusi laukus, 
nežymu kur buvo javai pasėti.

suardžius!
nuneszusi 

sziono

ali
namu 

X<*rnu- 
i r

kad

Kaiine Uzerema-
DINGO ŽMOGUS.

Krakes, Kėdainių apskr. — 
Birželio menesio 22 diena Kra
kėse buvo turgadienis, in kuri 
buvo atvykęs karves pirkti isz 
Norgeliszkiu kaimo Betygalos 

' . 38 
metu, szesziu haberiu ūkinin
kas. Isz namu jis pasiėmęs 230 
litu. Karve nupirko, bet ta pa- 
czia diena Krakėse .jis ja. ir 
pardavė už 165 litus savo pa
žystamam pilieeziui Petrui Le- 
onaieziui, kurs davės 65 litus, 

vekseli.

VISUOMENES GYVENIME.
Priesz kuri laika inyairios<‘ 

Sz i a u I i u a psk ritiessukapotus lavonus 
ir vyro. Suka Įlotas

O',
vietose 

invyko gaisru, kuriu koletas, 
manoma kilo del padegimo. Pi- 
liecziuose kilo didelio nerimo. 
Skaisgirio valscziuje po vieno 
tokio gaisro rastas raszl<*lis, 
kuriame grasinama nudeginti

* * ' A - . - %.

Allenville, Alzacije,
— Pierre Dusch su.b

vyras iszva- 
su kokiu tai

Fra nei- 
paezia 

turėjo viesznami artimoje ezio- 
nais. Tula diena 
žiavo iu miestą
reikalu.^lsx nebuvimo pasi
naudojo kokis tai piktadaris, 
kuris pasifirasze ant nakvynesj 

Nakties laike tarnaite iszgir- 
do g , 
Įiorsi gandus

betaspadines vaitojima 
neturėjo drąsos 

atsikelti ir pažiūrėt kas lenais 
atsitiko. Kada vaitojimas pa
liovė, atsikėlė isz lovos ir nuėjo 
in gaspadines kamhari kur jai 

reginis: ant.
grindų buvo daug 

23 metine, jau- 
pilejo pusnuoge

I jodži us.
ke, bernas czyst i irdamas tvar
ia, rado 
merginos
lavonas merginos buvo (ai
mid u tarnaites Bygosiute.

Nužiūrėjimas puolė ant ber
no 23 metu Komanickio, kuris 
prisipa'žino, 'buk niižądj? mer
gina su kirviu, u’ždbodamas jai 
smarku ypa per galva ir pilvą, 
panasziai padarydamas su jo- 

myleinų Peliksu Buroką, 
kad jisai meilinosi su

jojo mergina.
Po nužiidinimui savo auka 

bernas sukapojo ant szinotu 
nužudytus ir užkasė tvarto. 
Žadintojas likos nubaustas ant 
mirties ir bus pakartas už ke
liu •s'anvaieziu.

si os 
už tai

valscziaus 'Ponias Rekszlvs

persi stat e baisus 
slenksczio ir g 
'kraujo o josios 
na gaspadine g 
ant lovos su perpjautu pilvu, 
•kad net žarnos buvo iszeja. 
Gerkle taipgi turėjo perpjauta 
o kaktoje radosi skyle nuo re
volverines kulkos. Szale moti
nos gulėjo taipgi nužudytas 6 
sanvaieziu kūdikis taipgi bal
sei supjaustytas o szale jojo 5 
metu vaikutis su perskeltu pa
ku uszi u, bet da gyvas.

Tarnaite sukliko baisei. Ant 
josios balso atbėgo kaimynai 
ir pranosze apie (ai policijai ir 
vyrui. Neapraszomas buvo gai
lestis vyro kada dirstelėjo ant 
savo mylemos pacziules ir vai
ku ir isz to gailesezio 

padaryti mirti, 
mynai nuo to atgyne.

Daktarai peržiurėja moterių, 
persitikrino kad 
pirma sužalojo moterių, po 
tam nužudė, pasiimdamas su- 
czedytus 5,000 franku. Pasiro- 
de kad tai buvo dailyde Lmd- 
jonas Kiefer, kurio policije da
bar jeszko po visa aplinkinia.

KARALIUKAS ISZMOKO 
PRIIMTI KOMUNIJA-

Bukareszf, Rumunije 
tina mažo karaliuko, Helena, 
paėmė penk ių įmetu M i keleli, 
kuris dabar pasiliko Rumuni
jos karalium, 
idant priimtu komu’nijė. Kada 
kunigas padavė jam paszven- 

, 'karaliukas paszau- 
Negeriu vyno isz ryto”.

ŽUDINSTA UŽ DOLERIUS.

Varszava. -— Mete 1921 pri
buvo isz Ameriko Jonas ir 
Magde Lobodai in Babicu kai
mą, turtingi gimines Vinco 
Vaoro, apsigyvendami pas ji 
pakoljiepirks savo gaspado- 

Apie Liepos menesi 
Amerikiecziai

gimines

rystes.
abudu Amerikiecziai dingo 
slaptu budu ir niekas nežinojo 
kur jie iszvažiavo. Po kokiam 
tai laikui Vaora

sau
norėjo 

bet ji kai-

pi kt adaris 
moterių,

Mo-

in bažnvezia

lyta vyną
ke:“

Kunigas užtikrino karaliu
ku, kad vynas yra visai kitokis
ne kaip jisai gere ir jam nieko 
nekenks ir ‘turi nors kelis la
sius paimti in burna idant ap
lankytu pala i minima. Karaliu
kas ant galo iszgero kelis la- 
szus.

u as.

praszes per- 
ar gerai para- 

Paskui Reksztys į> ra
bid 

nepri- 
pataros jam eiti įms Kra

laikui 
sau keliolika margu 
ko, mokėdamas už tai Amori- 
kouiszkais doleriais ir užsidėjo 
sau gera gaspadorysta.Norints 
puolė ant jo nužiūrėjimas buk 
jisai juos nužudė ir prisisavi
no devvnis tukstanezius dole- 
riu kuriuos atsivežė su savim, 
bet negalėjo jame iszrasti kal
tes, nes neturėjo ant to dava- 
du ir liudininku. Niekas neabe
jojo kad Lobodai likos per 
giminaiti nužudyti ir apie ta: 
kalbėta po visa aplinkinia.

Prokuratorius 
mas atnaujino slieetva 1926 
mete, isztyrinedamas viską ka- 
nuorupostingiausia nes dažino- 
jo,buk artimoje Osuriencino 
vanduo iszmete isz upes Vislus 
lavonu vyro kuriamo pažino 
dingusi La bodą, nes prie saves 
turėjo raktus nuo Amoriko- 
niszko kuparo ir ziegoreli. Vė
liaus Vaora prisipažino buk 
nuszove giminia isz karabino 
ir jojo paezia kada tiejei mie
gojo po tam pririszo didelius 
akmenius prie lavonu ir inme- 
te in upia.

Sudas nubaudė Vaora ant 
pakoi-imO ir Hiitiustio,

nusipi rko 
gero lau-

norimauda-

d

visus ūkininkus, jei jie samdy
siu ateivius darbininkus. Bet 
del to, kad ateiviu darbininku 
visoj apylinkėj tora vos 2-3 i»* 
bedarbiu taip pat nėra, tai yra 
pagrindo manyti kad 
padegimai yra kokiais 
motyvais padaryti. Policija at
kreipė visa savo domėsi in 

stropu

minei i 
kitais

savo dėmėsi 
tuos i n vykius ir veda 
tardvma.

o 100 litu iszdaves
Taip pasakoja pats pilietis Le
onai! is. Krakių gi arbatines sa
vininkas pilietis Zapasznikas 
parodo, kad Reksztys, karve 
pardavės buvo atėjės su pirki- 
ku in jo arbatine, 
skaityti vekseli, 
s
szes priimti ji nakvynėn, 
pilietis Zapasznikas jo 
ome, 
'kiu ūkininkus pernakvoti. Pil.
Reksztys iszejes ir, matomai, 
Krakėse nakvojęs, nes pilietis 
Zapasznikas matos ji kita ryta 
einant namon Betygalos viesz- 
keliu.

Nuo tos dienos lyg sziol Rek
sztys negryžo namo in Norge- 
liszkius pas savo žmona ir tris 
mažametes dukreles, kuriu vy
riausioji teturi vos 6 midus, 

nebėra, 
numiręs,

PRIGĖRĖ PER GEGUŽINE.
Liepos menesio 17 diena isz 

Kauno iszplauko sportininku 
“Kultus” gegužine Kernąvon. 
ten besimaudant tarp daugelio 
publikos kaž kur dingo sporti
ninkas Albertas Pichleris, 20 
metu vaikinas, isz profesijos— 
fotografo mokinys. Spėjama — 
prigėrė. Nuo dingusio vaikino 
beliko ant kranto jo drabužiai, 
kuriuos jo sesute parsivežė in 
Kauna. Lavonas dar nesuras
tas.vos 

GrCicziausia jo gyvo 
Ar jis bus pakelyje

lups ji api- 
pleszo, nužudė ir kur užkasė?

Kriminalinei policijai bus 
sunkus uždavinys tam nuotv-V 
kini, iszaiszkinti.

SUVAŽINĖJO.
Panevėžys. —- Važiavo Agro- 

nomijos gatve pilnas prikrau
tas kroviniu St. Montvilų auto
mobilis.

Toj gatvėj rave ganė septy
nių metu vaikas karve.

Pamatęs važiuojant automo
bili, karve palikes prisikabino 
isz užpakalio ant automobilio.

Važiuojant per tiltuką, 
inlužes ir vaikas pateko 
automobilio ratu. Nugabentas 
ligoninėn mirė.
NELAIME VAŽIUOJANT 

NUO KALNO
Remeikiu kaimo, Seszuoliu 

valscziaus gyventojos Markevi 
cziene Liucija ir Potreszkieno 
Cecilija, važiuodamos nuo kai- a . • a a — .

ar gal piktadariai

■szis
pu

no Žemaitkiemio miestelio, ne 
galėjo sulaikyti arklio, iszkrito 
isz vežimo ir Markevieziene ūž

ti Potraszkiene sun-
pildytas anai ėlinvai(^,,nn ,n‘j kiai susižeidė.

Automobiliu Savinin
kai Saugokitės

tėvijos “amplifiers

W. E. Mason pereitais me
tais pabogo isz North ('arolina 
kalėjimo, ir vartojant ta var
du arbu kurtais vardu L. C. 
Graham, važinėju po rytus in 
mažu raudonos spalvos Buick 
automobiliu pardavinėjant ba- 

” garažu ir
automobiliu savininkams. Jis 
visiems pasuko ir garsina, kad 
tas produktas yra pagamintas 
General Motors korporacijos. 
Bet isztikruju ta baterija, be 
jokios vertos ię pirkėjai tik 
prakisza savo •sunkiai uždirb
tus pinigus. Produktas i mietas 
in labai gražu kartonu, karto
nas aplipdytas praneszimais 
apie baterijos stebuklus. Szitas 
apgavikas važinėja isz vieno 
miesto in kita apgaudinėjant 
daugybe žmonių. Jeigu žinai 
kur szis latras randasi, arba 
jeigu su juom susitiksi tuoj 
•praneszk Betlter Business Bur
eau, 383 Madison Avenue, New 
York City, ktirl organizacija 

-F.L.LS.bando ji pagauti.
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

E 
& 
t

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
Laikas atsilygint už -prenu- 

Jaigu nori-‘‘Saules.
te aplaikyti puiku kalendorių 
ant 1928 meto kuri jau spaudi- 
name.

me ra t a I >

Amerikoniszki farmeriai aid 
savo tikiu naudoja suvirszum 
puse milijono traktierių.

Pagal paskutini vakliszka 
apdkaityma, tai kožna treczia 

Valstijose dirbay pa t a Su v. 
ant savo užlaikymo.

žmones daugiau, 'kaip minėta
jame pasauliniame kare' Dau
giau ar mažiuli automobiliai 
sužeidė per ta laika 3,500,000 
žmonių. Dvideszimt szoszi isz 
kiekvieno szimto sužeist uju ar 

| užmusztuju yra vaisiai mažės-

SZVENTAS
KRISTOFORAS

Isz Vokiccz.iu kalbos verte
A. M A STONIS

Ant atminties žuvusiu Amerikonu Chateau-Thierry lauko\\. J. SAKALAUSKAS

v* '

t r~

1'

*r

ni kaip 16 metu amžiaus. Pas
kutiniais metais vien nžmusz- 
tu 23,000 žmonių, visu tukstan
eziu dauginu, kaip Į925 metais.

Londono žiniomis Leningra
de mirė apie 20 raudonųjų val
dininku kieno tai nulrucinti. 
Aloskvoje P8ii užtrueinta keli 
szimtai Komunistu, isz kuriu 6 
mirė. Ukrainoj vėliausiu laiku 
suszaudyta virsz 120 žmonių, 
kuriu tarpe ir keletas mokslei
viu mergaieziu. Moskvoj 14 
vaikezu nuo 15 ligi 17metu am
žiaus už iszgedinimn 14 metu 
mergaites visi nuteisti suszau- 
dyti, o dar 4 gavo kalėjimo po 
8-2 metus. Tai garsioios Sovie
tu “bezprizorszczinos” " ir 
chuliganizmo vaisiai ir ju do
rojimas.

MALDA-KNYGES

Moskvoj

be z p r i zo r sze žinos

K A KTA gyveno Kanaano 
vienas

Per paskutini szimta metu 
ant >vieto pasidaugino dau
giau kaip septyni szimtai mili
jonu gyventojų.

II

576

Pagal tyrinėjimą geleži n ke
liu komisijos, tai Amerikonisz
ki gyventojai suvalgo du kart 
daugiau vaisiu ir daržovių 
ne kaip deszimts metu adgal.

antPaskutini 
kalno Sinai, 
naujas plytas su slaptingu pa
rašymu, kurios paeina nuo su- 
virszum trijų tukstaueziu metu 
adgal.

t yri liejiniai 
Arabijoj parode

Mažas Naujas Aukso

. . . .$1.50
Aniolas Sargas; yra tai

szalyje, vienas žmogus 
Vardu Oleras, su kuriuo niekas 
isz aplinkiniu negalėjo lygintis 
savo ugiu bei stiprumu.
labai didžiavosi savo jeĮgomis 
ir viena diena tarė sau:

— Asz turiu keliauti ir tol 
neatsilsesiu, kol nesurasiu ga
lingiausio pasaulyje karaliaus. 
Asz jam noriu tarnauti.

Ir taip jis iszejo iii pasauli, 
klausinėdamas apie galingiau
si valdovą. Visu buvo siunezia- 
mas pas viena karalių, 
valde daugeli szaliu ir žmonių. 
Oferas nuėjo pas ji ir papra- 
sze tarnyste®. Karalius ji mie
lu noru priėmė ir džiaugėsi tu
rėsiąs gera tarna.

Viena diena atėjo pas kara
lių kanklininkas ir jam daina
vo. Kada jis savo dainoje pa
minėjo velnią, karalius persi
žegnojo, nes jis buvo Kriksz- 
czionis. Kadangi Oferas szito 
ženklo buvo niekados nematęs, 
tai jis paklauso:

— Vieszpatio, kodėl tu pa
darei priesz save tuos du 
bruksznin ?

Karalius jam nenorėjo pasa
kyti, bet Oferas vėl tarė:

— Vieszpatio, jei tu man to 
nepaaiszkinsi, tai asz pas tave 
ilgiau netarnausiu...

Tuomet karalius jam tarė:
— Jaigu taip, tai asz tau 

pasakysiu. Kai buvo paminė
tas velnias, tai asz save palai- 

, nes tas žen-

Jis

kuris

save tuos

Ii »l

<
■i j

■

Paczedunio bantka isz degin
to molio, su plyszeliu ant vir
šaus, likos surasta griuvėsiuo
se mieste l’tica, kuris buvo se- 
noviszku Fenicku miestu pa- 
kraszcziuose Afriko. Mokslin- 
cziai apskaito buk toji bunka 

suvirszum tris tukstan-
czius metu.

......... $1.50
katalikiszka

turi

atsitikoAkyvas galėjimas 
ana diena Viedniuje, Austri
joj. Galėjimas a'tsibuvo už tai, 
(kas gali aplankyti sziixli mer
ginos Lindy W eiss. Abudu jau-

kada atsi
jojo

nikaieziai susilaižino, kas isz- 
gers daugiausia alaus tas lai
mes mergina ir su jaja apsipa- 
’czinos. Pirmas jaunikis vardu 
Kugel iszgeres trylikta stiklą 
sukrito be žado, o
gaivino, daginio buk 
draugas Hampel, pasiėmė mer
gina ir su
Hampel iszgeros dvylikta stik
lą, paliovė gert daugiau, kada 
d a turėjo sziek tiek pajėgu, ir 
ant tiek da turėjo minties, nors 
pralaimėjo laižy’bas, bet pasi
ėmė pana W eiss.

jaja apsipacziavo.

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltlnclis Dievo Mylistu. 
Naujausi* spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szven^ziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztals skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais..........................................$2.00

No. 187
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 

• ir drueziai apdaryta minksztals sku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz.- 
tai, preke tiktai....

No. 188
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. .. .

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Pulki maža knygele, 25ff 
puslapiu, baltos cclluloidcs apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke .............................................. $1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. I’opierinais vyr. . .25c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. 

Jėzaus Kristaus...................... .

$1.50

Kanados provincijoj Mani
toba, randasi mažas kaimelis 
(Mterburne, kuriame 
žmones asztuonin tikėjimu, 
tik ran'dasi janit* viena bažny- 
czia o šeszi tikėjimai: trys 
Protestonu, metodistu, anglisz- 
kas ir baptistu. Gyventojai ne 
sztant pastatyt i daugiau baž- 
nycziu nes negalėtu juju užlai
kyti, todėl nutarta taji viena 
mokinami naudoti del visu isz- 
pa'žinimu. O kad visi negali 
inaldmvmio naudoti vienkart, 
likos nutarta kad 'kožnas tikė
jimas naudotu bažnyczia per 
visus metus, po tam kiti tikė
jimai o už trijų metu vela at
sinaujintu tas pats paprotis-

Bažnytine valdžia dabar aky
vai temina kas isz to iszkils ir 
nėra abejones, kad po kokiam 
laikui visi tieji tikėjimai susi- 
vienis in viena.

randasi
o

szeszi tikėjimai: try

,0National Automobile Cham
ber of Commerce skelbia, kad 
nuo 1919 metu Sausio 1 dienos 
ligi 1926 metu Gruodžio 31 die
nai automobiliai Amerikoje 
užinusze 137,017 žmonių. 1)1- 
flžiajanie kare Amerikos karei
viu žuvo 120,050 žmonių tat 
yra per tuos asztuonis metus 
nuo automobiliu žuvo 16,967

jĮI|Į*it IMK 1111\ I

Arcibrostvos 
Musu 
. . 10c

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

APSIAVIMAI DEL 
DIKTU MOTERŲ

Yra tai speciali apsiavimai 
padaryti del diktu moterų ir 
nesziodami 
placzios kojos iszrodo daug 
siauresnios. Rasite musu sztore 
keletą naujaugiu madų ir yra 
isz ko pasirinkti. \

tos apsiavimus

Szitie' apsiavimai vadinasi 
“Stylish Stouts’’ 
spaudžia jusu kojų ir smagiai 
nesziojasi. Diktos moteres km 
rios negali rasti sau tinkamu 
apsiavimu,
sztora o busite užganėdintos.

TREGELLAS 
Shoe Store

33 EAST CENTRE ST. 
MAHANOY OITY, PA.

, fCTYUSHSTOįrV]
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ir visai ne-

ateikite in musu

mi nan kryžiumi 
klas ji nubaido.

— Asz tau ilgai tarnavau, 
— sake Oferas, — ir tikejan, 
kad už tave nėra galingesnio. 
Bet kadangi yra toks kurio jė
gos ir tu bijai, tai asz noriu jo- 
jeszkoti, kol surasiu, ir jam 
tarnauti, nes jis ir už tave yra 
galingesnis.

Po to Oferas pasitraukė isz- 
karaliaus tarnystes ir visur e 
jeszkojo pikto prieszo: taeziau 
niekas jam negalėjo pasakyti, 
kur ji rasti. Karta jis jojo per 
viena tolima mišką ir pamato 
priesz save atjojanti dideli bu
ri raiteliu. Ju pryszakyj jojo 
Vienas juodas ir raguotas, ku
ris tuoj atsiskyrė nuo būrio ir 
prie jo prisiartinos paklausė.

— Kotujeszkai?
— Velnio joszkau

— ir tikėjau

, nes asz 
noriu jam tarnauti, atsake Ofe
ras.

— Asz esu velnias.
Tuomet Oferas susiderėjo pas

paša-

nuo jo

piktaji už berną (tarna) ir vi
sa laika jam tarnavo.

Karta jie jojo keliu prie ku
rio stovėjo kryžius. Czia tuoj 
velnias prasilenkė isz kelio ir 
iszejo in laukus.

— Kodėl tu tiesiog nejoji?
— paklauso Oferas.

Kai velnias nenorėjo 
kyt, Oferas tarė:

— Jei tu man nesakai, tai 
asz tau daugiau ne vienos die
nos netarnausiu.

— Tat klausyk! — suszuko 
piktasis. — Ten prie kelio sto
vi kryžius, ant kurio kabojo 
Kristus. Kryžius yra Kristaus 
ženklas; asz jo labai bijau ir 
visuomet turiu nuo jo bėgti .

Tada Oferas tarė:
— Jei tu begi tik

ženklo, tai ka darytumei, jeigu 
Jis patsai czionai butu? Reisz- 
kia Jis yra galingesnis už tave. 
Tokiu budu asz turiu tave ap
leisti ir eiti jeszkoti Kristaus.
— Ir nuo tos valandos vėl ke
liavo jis vienas aplink pasau
li ir jeszkojo Vieszpaties Jė
zau® Kristaus.

Atvedė ji Dievas pas viena 
atsiskyrėli. Kai szis sužinojo, 
kad Oferas pasiryžęs tarnauti 
Kristui, jis pamokino keliau
ninką ir papasakojo jam apie 
galingaji dangaus 'ir žemes 
Vieszpati ir apie gausu užmo- 
kesni, kuri jis duoda savo 
draugams,
tiems. Nuo to laiko Oferas pa

Jam tarnaujan-

sižadejo tarnauti Vieszpaozint 
su didžiausiu uolumu.
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Shenandoah, Pa.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
(Bell Phone 872)

331 W. Centre St.,

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavirna. Palaidojimą 
atliekam rupestingatair gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavirna tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts miliutu.
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TW- Telefonas 872.

Kariszkn kamisijo užlik lino szita paminklu del žuvusiu 
t joj.

padare arkiteklas (Tet isz Philadelphijos.
Sviet-ineje Kmeje ant Chateau-Thierry kariszko lauko Franci j 
las bus pastatytas prie upes. Plana

Bot Vieszpats yra 
visokio nuodėmingo gyvenimo 
— kalbėjo atsiskyrėlis. — Kad 
Jis tau suteikiu savo maloniu, 
tu privalai gražiai ir dorai gy
venti. Tat melskis ir pasnin 
kauk, ir tikrai pamylėsi Kris
tų.

pricszas

ir melstis— Pasninkauti 
asz negaliu — atsako Oferas. 
— Nurodyk man koki nors ki
ta būda, kuriuo asz galocziau 
Vieszpncziui patarnauti.

A t’si skyrei i s s va rst p:
— Dievui tarnyste jam yra 

dar svetima; asz turiu numa
tyti jam kita būda, kad galo- 
cziau patraukti ji prie Kris
taus.

ton yra upe 
(Perui,

— Antai, 
kalbėjo jis Oferui, — bet ma
tai, kad ten nėra nei tilto nei 
liepto. Jei tu del Kristaus mei
les nęsziosi per upe žmones, 
tai ir bus Vieszpacziui tarnys
te. Juk esi airksztas ir stiprus, 
tai labai gerai galėsi tai atlikti.

— ^Mielu noru —— atsake* 
Oferas. Ir jis pasistatė 
kranto trobele ir ten laukdavo 
žmonių, kurie norėdavo 
eiti per upe. Ju gi ateidavo la
bai daug, taigi Oferas turėda
vo diena ir nakti braidžioti su 
savo dideliu ramseziu per van
deni, kad gOFtiuViMti's in 'ten ir 
atgal ’perneszti. Jis mielai at
likdavo ta savo pareiga 
aukodamas 
Vieszpacziui.

Viena nakti 
savo trobelėj ir 
iszgirdo lauke vaiko baisa, ku
ris ji s/Jiuke vardu. Jis atsikė
lė, iszjeszkojo visa palipi, bet 
nieko neradęs vėl atsigulė ir 
užmigo. Tuoj jis iszgirdo antra 
karta vaiko baisa, bot ir da
bar nieko nerado, gryžos atgal 
atsigulė ir užmigo, 
treczia karta “(Herai!
jis atėjo,prie vandens, pamate 
stovinti gražu berniuką.

—’ Ar tu gali mane 
noszt ? — paklausė jis.

Oferas nusijuokė, 
lenko prie berniuko 
mas:

aut

per

, visu 
galingiausiam

(Meras gulėjo
Jismiegojo

Pasigirdo
” ir kai

per-

Jis pasi
suk vd a-

Tada jis pajuto,

— Ar asz tavos perneszti 
negaleeziau?

Jis užsikėlė ji ant savo tam
siai rusvu pecziu ir vaikas sė
dėjo 'kaip mažas baltas karve
lėlis.

Pasiėmė savo lazda, inženge 
i u vandeni.
kad tas berniukas darosi kas 
karta sunkesnis. Drauge ir 
vanduo upėje kilo ir kilo .taip, 
kad jis pagalios p radėjo bijoti, 
kad neprigertiu

— Oi, vaikeli, koks tu esi 
sunkus! — tarė jis viduryj 
upes. — Man taip atrodo, lyg 
kad asz ant savos visa pasauli 
neszcziau.

Tuomet vaikelis tarė:
— Tu neszi ne tiktai pa

sauli, bot neszi ta, kuris dangų 
ir žeme sutvėrė.

Tai taros, prilenkė
mažutėlėmis rankelėmis nesze- 
jo galva prie vandens ir tarė.

— Asz krikštiju tavo var
dan Tėvo, Sūnaus ir Szvento- 
sios Dvasios. Ligi szioliai tu 
vadinaisi Oferu, bet nuo szios 
valandos tu .turi vadinti® Kris 
toferu. O kad tu gerinus pažin
tum mano galybe, inkiszk įn 
žeme savo lazda, ji pražydės j r

,|is savo

ras, kuris jau dabar vadinosi 
Kristoforu arba Krisztol’ori:, 
iszbrido ant, kranto, o jo szir- 
dis buvo pripildyta džiaugsmu 
ir padėka už suteikta A'ieszpa- 
tios malone Jis insodino ant 
kranto savo lazda ir nuėjo pa
silsėti. Kada, ryto meta dirste
lėjo ton vieton, kur buvo paso
dines savo lazda, ji per nakti 
buvo iszaugusi in dideli medi, 
pražydejnsi ir atnešusi 
sius.

Kristoforas pamato
stebuklą ir jo meile ir isztiki 
mybo taip pasidaro, didele, kad 
jis sau mano;

Szita

vai-

dideli

mano tarnvste yra 
man porlengva; del savo Viesz
paties ir Karaliaus asz galiu 
didžiausius sunkumus pakelti. 
— Jis apleido savo trobelei ir 
dar karta iszkeliavo in pašau 
Ii prisižiūrėti, ka jis galėtu del 
Kristaus naudingesnio ir ge 
resni o padaryti.

Jis atkeliavo in vieni a Grai
kijos miestą, 'kuriame buvo la
bai persekiojami 
n y s. Bot jis

jis nulindo, kad negales 
ju paguosti. Todėl praszo Die
vu, kad jam suteiktu savo pa- 
gelba. Atėjo angelas, paliete jo 
lupas ir nuo tos valandos jis 
galėjo Graikisz'kai- kalbėtu .

Tuomet jis nuėjo pas 
Krikszczionis,
t i nukankinti ir jiems meilin
gai kalbėjo, kad jie viską kan- 

dol Kristaus pernosztu. 
Tas labai inpykino budelius — 
tarnus. Vienas isz py keži o taip 

kad pa'kilos laiptais 
tam didžiai

Krikszczio- 
nomokejo ju kai-

bos;

iriai

nuėjo 
kuris turėjo bu

ra-

ini rszo, 
auksztyn, kirto 
szventam vyrui per veidą. Bei 
Kristoforas pasiliko visai 
mus ir tarė:

— Asz tavo po kojomis ga- 
leeziau sumindžioti, bet del 
Dievo meiles asz tau nieko no 
darau.

Ir jis inkiszo in žeme savo 
lazda ir szirdyje p ra sze Viesz
paties duoti toki ženklą, 
stabmeldžiai atsiverstu,
akyvaizdoj lazda sužaliavo ir 
atnesze vaisius ir daugelis isz 

kurie tai mato, 
inti'kejo in Jezu.

Visa tai buvo praneszta ka
raliui. Jis buvo labai piktas ir 
tarė:

kad
Ju

stabmeldžiu,

suriszkite • • • .P ir— Eikite, 
pas mane atveskite!

— Du szimtai žmonių iš
ėjo jo suimti ir rado ji kaip tik 
meldžiantis. Bot Dievas jo isz- 
vaizda padare tokia stipria ir 
baisia kad niekas nodryso prie 
jo prisiartint. Jie <sugryžo pas 
karalių ir pasakė:

— To žmogaus niekas
iii paimti: jo baisios jogos. 

Tuomet karalius dar labiau su
pyko ir dar karta nusiuntė du 
szimtu vyru, kad ji suimtu. Jie 
Vėl rado Kristoforą besimel
džianti ir niekas isz ju nedry
žo Kristoforo paliesti. Tada 
Kristoforas taip prakalbėjo in 
vyrus:

— Ko jus isz manos norite? 
Jei asz noriu, tai einu pas ka
ralių, bet jei nenoriu tai manos 
jo'kia jega'nopristatys karaliui.

ne
gr 
rr

Žmones pilni baimes prata
ro:

Ainerikoniszkii kareiviu 
irt imoje Maru’o. Pamink-

n
I

šakojo 
K rišt u, 
kad visi

apie 
kuriam
s

vedamas pas karalių. Pakeliui 
gi, jis jiems taip gražiai papa- 

Vieszpati Jczu 
jis tarnavo, 

tebejosi ir intikejo.
Kai jis taip snrisztns, buvo 

atvestas pas karalių, szis isz- 
sigando szventoįo vyro del jo 
stebėtinos išvaizdos.

— Aukoik musu dievams, — 
kalbėjo 'karalius, — tai turėsi 
ir gyvenimą ir garbe.

r
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EKSKURCIJA 
in NewYorka 
NEDELIOJ 14 AUGUSTO 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 

Treinns apleis Mahanoy City 4:10 
valandų ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

Baseball Giants su Phila. 
New A’orke 14 Augusto

Railroad
k

Kuomet Kristoforas atsake:
-r- Tavo dievai yra pikto

sios dvasios. Asz tikiu iii savo 
Dievą Jesu Kristų.

Karalius liepe ji inmosti in 
kalėjimą, o visus, kuriuos jisl 
atverto, nukirsti. Kai jis sėdė
jo kalėjimo, karalius pas ji nu
siuntė dvi paleistuves mote
res, 'kurios turėjo mėginti isz 
jo padaryti stabmeldi, 'bet jis 
joms taip meilingai papasako
jo apie Jezu Krislu, kad jos 
tuoj intikejo in dangiszkaji 
Karalių. Kuomet apie tai suži
nojo karalius jis joms taip pa
sako:

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Ifizbalnamuoja Ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapinio. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziauslu 1M prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu i» 
kiliams pasivažinėjimams.

Bali Talafonas 117Z-M.

1
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Nosinis Kataras ir Asthma t 
arba Dusulis.

Aukokite musu dievams, 
kitaip turėsite konsti bai-nes

sius kentėjimus.
— fEai ‘suszatik 

maldyklon prie aukuro — at
sake szios.

riša tauta

.....y
Karalius taip padare ir ma

no, kad jos vėl atmešianezios 
Kristaus tikėjimą. Bet kuomet 
susirinko visi žmones prie au
ka vi mo, moteres taip trenkė 
stabus in žeme, kad jie subiro 
in tukstanezius szmoteliu.

— Dabar szaukite savo gy
dytojus — sake moteres -— ir 
žiure’kite, ar jie su savo tepa
lais galės juos iszgydyti.

Karalius liepe jas plakti ligi 
mirties. Jos mielai kentėjo del 
savo Vieszpaties ir ju sielos 
nuskrido i'ii amžinaja linksmy
be.

Szventa Kristoforą karalius 
liepe pririszti prie didelio ge
ležinio stulpo; szis milžinas ir, 
tuo sykiu pasidavė, nes jis no
rėjo numirti kankinio mirtimi. 
Ant jo pyle verdanezia derva, 
bet dangiszkasis Vieszpats 
taip surėdė, kad ne tik jam nie
ko nepaken'ke, bet geležis ir vi
si rysziai sutruko. Tuomet ji 
pririszo prie stulpo ir szaude 
in ji strolomis. Bot strelos 
smigdavo in szali ir jam neda
rydavo jokio skausmo. Viena 
gi strela suzvimbė ore, apsisu
ko atgal ir insmigo karaliui in 
aki. t

Tuomet Kristoforas tarė:
— Rytoj, kai jau asz busiu

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekmė |Jėr 8 (T'metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Ibzrasta ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Vieszpaties ir
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

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

IL BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vico-Pres.

/ J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

i

mires, paimk mano kraujo, pa
trink savo akis ir praregėsi.

Karalius mane, 'kad tai esąs 
pasitycziojimas. Sekanczia die
na jis liepe Kristoforą nukirs- 

ir Kristoforo siela nuskri
do pas galingiausi visu kara
lių Karalių, kuriam jis taip 
meilingai tarnavo.

Karalius gi, kuris ji nužudė, 
patrynė aklas savo akis szven- 
tuoju krauju ir praregėjo- Po 
tam jis intikejo ir netrukus 
priėmė kHkszta.

t i >

I)

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
ciniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera, puiki farma 75 akicriu 
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 
eletktrika, telefonas, vanduo 
stulioj- Lygus kolei, arti geru 
marketil 1^» mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balais
R.FJ). No. 1 Orwigsburg^ Pa.
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yra tai receptą* del 
SzaJczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

> •. i. ' 1 > ■. .i,ė .If ■ *

Užmuiza mikrobus. Aptiekose
V

— Jeigu tu nenori su mu
mis eiti, tai eik, kur tu patsai
nori.____ _ ____ 2?____

atnesz vaisius. Po to jis iszny 
ko.

Vanduo vol nupuolė ir
• ■ " ’ s

Noriu bu jumis eiti, —
*W* W" S 'tarė Įvristoforas. Įr jis leido

I

(t.f.
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p OMAS Jonaiti,IKONAS Jonaiti, papasako
kite mums ka-nors!. .tarė 

merginos. ’
Pulkininkas pasu'ko savo ži

la usa, kostelėjo ir pradėjo:
— Tatai buvo 1843 metais, 

kuomet musu pulkas stovėjęs 
Czenstakave, Lenkijoj. O- rei
kia jums pastebėt, mano pane
les, žiema tais metais taip bu
vusi szalta, kad ne vienos die
nos nepereidavo, idant •sargy
biniai sau nosių nenuszaldytu 
ir sniego pūga keliu neužpus
tytu. Treszkantis szaltis kaip 
prasidėjo pabaigoje 
taip ir iszsilaike ligi pat Ba
landžio. Tais 
jums past (‘bet i, 
džinu tok is senas, 
cibukas, 'kaip dabar, o buvau, 
galite sau insivaizdint, 
isz stuomens ir liemens, krau
jas su pienu, vienu žodžiu, vy
ras — gražuolis, 
nau, keliausi didyben, kaip po
vas, barstydavau pinigus in de- 
szine ir in kaire ir sukdavau 
savo asus, kaip koks pasauly,] 
karininkas nesukdavo. Būdavo 
užtekdavo tik mirkt eit akimi, 
subarszkint szporais ir užsukt

— ir iszdidžiansioji 
žindė pavirsdavo 
ėriuką. Asz buvau godus prie

usa

geriau
Iszloszes

asz ligi karsto to

Kaip Parsitraukti
Szeimyna Amerikon

Kaip Rankose Laikyti 
Kūdiki..

žastifi kodėl negalėjo gryžti in 
Suv. Valstijas ankseziaus, Jis 
turės užmokėti paprasta $10.- 
00 vizos kaina 'ir $8.00 galvos 
taksus.

Ūkininkas, arba ukes darbi
ninkas, gali praszyti rinktines 
kvotos viza. Nor užtektinai, 
kad jis kada nors savo gyveni- 

■ me gyveno ant ukes, arba, kad 
; per trumpa laika buvo pasam
dytas ant ukes. Turi būti ūki
ninkas, arba dirbti ant ukes di
desni dali savo gyvenimo. Ir 
turi užsijmti ukininkyste kuo
met atvyksta in Suv. Valstijas. 
Konsulas gali reikalauti certi- 
fikuoto raszto nuo jo buvusio 
darbdavio. Jeigu jo distrikte 
randasi žemdirbystes Ministe
rijos atstovas nuo to ateivio 
prnszyta atsinesziti afieialisz- 
ka certifikata parodant, kad 
jis tetiktųjų yra ūkininkas ar
ba patyręs ukes •darbininkas. 
Bet immigrirntas turi atsimin
ti, kad isz anksto netur pada
ryti sutarti dirbti ant kokios 
nors ukes. Jeigu taip daro tai 
tuoj tapsta kontraktudtu dar
bininku, ir kaip tokis, nebus 
inleistas in Suv. Valstijas.

Netik ūkininkas ir ukes dar
bininkas gali iszgauti parink- 
tine kvotos viza, bet ir darži
ninkas, girininkas, pienininkas 
ir gyvuliu prižiūrėtojas. Tas 
pats su moterims.

Ūkininko, arba ukes darbi
ninko žmona ir neisztekeja 
vaikai, neturint szesziolika me
tu amžiaus, gali taipgi gauti 
parinktines kvotos vizas. Jei
gu jie vėliaus važiuoja turi pri
rodyti kad tėvas arba vyras 
yra ūkininkas arba ukes darbi
ninkas Suv. Valstijose. Certi- 
fikuotas rasztas nuo darbdavio 
Suv. Valstijose, arba nuo ko
kio nors valdininko vietoje kur 
jo ūke randasi, arba kur jis 
dirba ’ta aiszkiai parodo; ir tu
ri prirodyti kad yra vaikai 
ūkininko arba ukes darbinin
ko.

Pasportas, apsivedimo certi- 
fikatas ir gimimo metrikai 
daugumoj atsitikimu ta viską 
aprūpina. —F.L.I.S.

(Dalis 2-ra.)
Vyras, tarnavęs prie Ameri

kos pulku per pasaidirri kara 
bus inleislas in Suv. Valstijas, 
kad nors butu paliegęs arba li
gonis. Atoiviai-veteranai, kad Į 
nors džiova serga, 
džiami. Bet ypaitos, kurios ser
ga kitoms pavojingoms, užkre- 
(‘ziamoms ligoms neinleidžia- 
mos. Taipgi piktadariai, poly- 
gamistai, kontraktuoti darbi
ninkai, ir pavojingi radikalai

bus' ink'i-

Kūdiki reikia atsargiai kil
noti. Kaniūkai vis minksžtus 

ir gali lūžti.

(<‘Sfc

Arti Szenadorio iii viena 
peeze užėjau, 

Apsistojau ir apsinakvojau 
Tas buvo diena girtavimo, 
Ba kožnas užmokesti gavo/ 

Pradėjo gert Suimtoje, 
Gere ir per diena Nedėliojo, 

Bažnyczios del ju nereikė, 
Ant visu szventinybiu keikė.

9

negali sugryžti in Suv. Valsti
jas, kad nors ir tarnavo laike 
Pasaulinio Karo.

Ateivis kareivis netur moke- 
arba

9

niu moterų, kaip Lenku pane
les, dvarponiu dukterys..»

Mus inleido... Pats grafas 
Bojadlovskis, anuomet gyven
davo Paryžiuje, ir mus priėmė 
jo užvaizdu, Lenkas Kazys 

■ Chapcinskis. Atsimenu, neper
ėjo ne pusvalandžio, kaip asz 
jau sėdėjau užvaizdos bute, 
flirtavau su jo žmona, 
ir losziau kortomis.
penkis auksiniu penkrublius ir 
pavalgęs ir atsigėrės, asz pasi- 

Iprasziau miegot. Del stokos 
vietos užvaizdos bute, man pa
skyrė kambarį grafo rūmuose.

— A r jus vaidini mosi nesi
bijote? — paklausė užvaizdu, 
invesdamas mane in nedideli 
kambari, prieinanti prie dide
les tuszczios sales, kurioj buvo 

vyras | szalta ir nejauku.
Nejaugi ežia kas vaidi-

— paklausiau asz, klau- 
kaip kurezias aidas 

mano žodžius ir

Spalio,
save

negali ipats

laikais, reikia 
asz neiszro- 

iszrukvtas

Asz franti-

szi vieta 
kant i 
sioms

tin- 
ir pikto-

in
gra- 

klusnu

naši ?
sydamns, 
pa kartojas 
žingsnius.

Nežinau, — nusijuokė 
Lenkas — bet man rodosi, kad 

esą labiausiai 
vaidinimams

dvasioms.
Asz gerokai insidrožiau 

ir buvau girtas, kaip keturias- 
deszimt tukstaneziu kurpiu,

motoru, kaip \oias piie mušiu, turiu prisipažint, nuo to-
ir jeigu, mano mielos paneles, 
pradecziau jums skaliiuot v- 
sas lenkaites ir Žydelkaites 
kurios savo laiku kabojo ant 
mano kaklo, tai dry st u jus in- 
tikrint, matematikoj joms skai- 
cziaus pritruktu... Prie viso to 
dar pridekite, kad asz anuomet 
buvau pulko adjutantas, pui
kiai szokdavau mazurka, ir bu
vau vedos labai gera moteri. 
Dieve duok jai dangaus kara
lija. O kokis asz buvau akiplo- 
sza, pramusztgalVis, tai jus ne 

.. galite ne insivaizdint.
apskrity j 
nors meiliszkas 
jeigu kas-nors 
raudavo,

Žvdelkaites

Jeigu 
koks-atsitikdavo

szpiebalius, 
Žydams peisu 

arba muszdavo per
snuki szh'kta (bajora), tai jau 
visi žinodavę, kad tatai esą 
adjutantas Vy vertas pridirbęs. 

Man, kaipo adjutantui, daž
nai prisieidavo slankiot ap
skritoj. Tai asz važiuodavau 
avižų arba szieno supirkinet, 
tai pardavinedavau Žydams ir 

netinka-
o

ponams brokuotus, 
mus kariuomenei arklius, 
dažniausiai, mano paneles, ne
va tarnybos reikalais, jodavau 
paneliu atlankyt, arba in tur
tingus dvarponius kortomis 
loszt...

dvarponius 
Nakczia, priesz kalė

das, kai]) dabar pamenu, 
važiavau isz Czenstakavo in 
Szevelkiu sodžių, kur buvau 
siuneziamas tarnybos rinka- *
Jais. Oras buvo, asz jums pra- 
neszu, mųiakencziaiua 
t is treszkojo ir pyko taip, kad 
net arkliai kriokė, o asz ir ma
no vežėjas per koki nors 
valandi, sustingome, 
dai... Su szalcziu kaip-ne-kaip, 
dar buvo galima taikiniies, bet 
insivaizdin kite sau, pusiau ko- 
lyg staiga pakilo pūga, pusnis. 
Baltas sniegodebesys susisuko, 
apsisuko, kaip velnias priesz 
saulute, vejas sustaugė, 
jam paezia kas atėmė,

asz

poš
kai p le-

tarsi 
kelias 

isznyko... Ne daugiau, kaip per 
deszimt minutu, mane, vežėja 
ir arklius sniegas klote užklo- • •
30.

— Ponuli, mes bevažiuo
jant paklydome;! — sako vežė
jas.

— Ak,
Kaipgi tu, balvone,
Na, važiuok tiesiog,

kad tave velniai! 
žiurėjai? 
vis koki 

nors gyvenimą privažiuosime! 
Nagi, mes važiavome ir va

žiavome, sakomės — sukomės 
ir kaip apie pusiaunakti ar
kliai atsirėmė in dvaro vartus, 
kaip dabar pamenu, grafo Bo- 
jadlovskio. turtingo dvarponio. 
Lenkai ir Žydai man vis-viena, 
kaip krienai po pietų, bet rei
kia tiesa pasakyt, szldktos vai
singi žmones ir nėra kamtes-

loszt
Va-

Mano 
teapszvieto

|kiu žodžiu per mano kuna per
ėjo szalczio sziurpuliai. Po vel
niu, vereziau szimtas czerkesu, 
negu vienas vaiduoklis! Bet ki
tokios iszeitios nebuvo asz nu 
si rėdžiau ir afsi guliau., 
žva'ke vos-ne-vos
sienas, o ant sienų, galite sau 
insivaizdint, boeziu paveikslai, 
viens už kita baisesni, seno- 
viszki ginklai, 
vamzdžiai ir kit-kas... Buvo Iv- I* 
ku, kaip kapuose, tik tai greti
moje saloje sziurszejo-krebž- 
denoRi peles ir treszkojo por- 
džiuvusieji baldai. O už lango 
kaž-kas pragariszkai darėsi... 
Vejas kaž-ka dainavo; medžiai 
kaukdami ir verkdami linko in 
ome; kaž-kokia velniava, tur- 

gailestinga: 
girgždėjo ir beldėsi 
rėmus, 
kad man sukosi

baisesni, 
, medžiokliniai

Užmirszes apie pūga, .apie 
dvasias, apie vislaų kas tik yr 
pasaulyj, asz apkabinau ranka 
liemenį... irjkoki liemenį! To
kius liemenius gamta galinti 
parengt sulig ypatingo užsaky
mo, karta in deszimtus metus.. 
Plonas, tarsi isztekinlns, karsz- 
tas, jausmingas, kaip kūdikio 
alsavimas! Asz neiszlaikiau, 
drueziai ja savo glėby j Suspau- 
džiau... Musu lupos susiliejo in 
tvirtą, ilga buczki, it... prisie
kiu jums visomis pasaulyje 
moterimis,
buczkio neužmiršiu

I j Pulkininkas nutilo, iszgcro 
puse .stiklo vandens ir 
toliau žemesniu balsu: 
t Kumot ryto meta asz pažvel

giau per langu, tai pamaeziau, 
kad pūga dar labiau buvo insl- 
smaginusi... Toliau nebuvo ga
lima važiuot. Prisiėjo visa die
na se<let pas užveizda, 
kortomis ir girtuokliaut.
kare asz vėliau buvau tuszczia- 
me name ir lygiai apie dvylik
ta valanda nakties asz vėliau 
laikiau apkabinęs 'pažystama 
man liemenį... Taip, paneles, 
jeigu ne meile, tai tuomet bu- 
cziau pastipęs isz nuobodumo. 
Bucziau nuo koto visiszkai nu
silakęs;

Pulkininkas atsiduso, pakilo 
ir tykiai perejo per kambarį.

— Bet... kas-gi toliau? — 
I paklausė viena panele, alpda
ma nuo laukimo.

— Nieko. Kita diena jau 
asz buvau kelionėje.

— Bet., kas-gi buvo toji 
moteris? — paklausė nedrąsiai 
paneles.

— Žinoma ir suprantama 
kas buvo!

— Nieko nesuprantama!..
—- Tai buvo mano žmona!
Visos trys merginos paszoko 

tarsi i n geltos.
— Tai yra...

— pakai use jos.
— Ak, Vieszpatie 

ežia nesuprantama? 
pulkininkas su nekantrumu ir 
patraukė peczius. — Jog asz, 
regis, gana, aiszkiai isz.siroisz> 
kiau! Asz su žmona važiavau in 
Sze velkius...
tuszcziame

kaip-g

9

i taip?

but, langine,
in lango

Prie to dar pridekite,
9galva 

galva ir visas pasaulis, 
met asz
man rodėsi, kad mano lova lė

name

užmerkdavau

o su 
Kuo- 
akis 9

kiojanti tuszcziame name ir 
žaidžianti su piktomis dva
siomis. Idant sumažinus savo 
baime, asz pirmu-pirmiausiai 
užgesinau szviesa, taip kad 
tuszti kambariai esą prie szvie
sos atrodo baisiau, neg’ patam
sėjo...

Trys merginos, 
pulkininko, prisislinko areziau 
in pasakotoja ir insmeigę in ji 
savo nekrutanezias akis.

— Na — tese pulkininkas. 
— nežiūrint mano daromu pa
stangų užmigt, miegas bego 
nub manes. Tai man rodėsi, 
kad vagys lenda per Įauga, tai 
kaž-kas mano peczius paliesda
vo — apskritai imant, 
velniava, kokia žinoma kiek
vienam, kas kuomet nors jau
tėsi nervu intempime. Bet ga
lite sau insivaizdint, tarp tos 
velniavos ir betvarkingu garsu 
asz aiszkiai iszskiriu garsu pa- 
naszu in szlepsejima 
(naktiniu szliuriu). Klausau — 
ir ka jus manytumėt? — gir
džiu asz- kaž-kas prieina prie 
mano ;duru, kosti ir jas atida
ro...

klausiusios

rodosi

tu Hi n

— Kas ežia? — klausiu asz 
'keldamasis.

— Tai asz

9

rn

nebijok! — at
sako nioteriszkas, szvelnus bal
selis.

Asz buvau beeinąs link du- 
Perejo kelios sekundos, Ir

asz pajutau, kaip dvi moterisz- 
kos rankeles, minksztos, kaip 
pūkai, nusviro ant mano pe- 
cziu.

— Asz tave myliu... Tu man 
brangesnis už gyvenimą, — ta
ro melodinis moteriszkas balse
lis. A

Lietuviai ezionai® pražus 
Laikytis nesilai k i s, 

Jaigu laikraszcziu neskaitis.
>Ar žinote mano sakalėliai 

Lietuvi sz k i v y re 1 i a i, 
Gaunu tankiai -su skundu 

laiszkus,
Ir nežinau kas isz to bus.

Vyrai skundžesi ant merginu 
.Jau ir ka daryt nežinau.

Ne viena prisiklepoja prie 
vaikino,

Kaip utele prie barzdos rabino 
Iszvilioja keliolika doleriu 

pinigu,
Ant nupirkimo drabužiu.

Žinoma, pirma sugertuves 
padaro, 

Taip kaip ir Lietuvoje daro,
Mergina pinigus paima 

In kitur iszbostina.
Vaikino sunkia prove 

praleidžia,
Ir da daugiau pinigu geidžia, 

Ne g

>

9

j lengvai lenkėsi
Jeigu neatsargiai kilnotas jis 
tapsta piktas nes jo muskulai 
skaudus. Kūdiki tuoj po val
giu irgi inereik'ia ki'lnoti. Kra
tymas palieka kūdiki sujudin
tu ir nervuotu.

iMažas kūdikis
apsiversti. Muskulai pa

ilsta jaigu ilga laika pasilieka 
vienoj vietoj. Kuomet pakeltas 
penėjimui arba valymui, reikia 
permainyti jo pozicija nuo vie
nos puses iii kita, jeigu gulėjo 
ant pecziu tai reikia paguldyti 
ant pilvelio, jeigu ant pilvelio 
tai paguldyti ant pecziu. Bet 
visuomet galvele su pecziukais 
turi but tiesiog taikyti, ir ran
kytes ir kojuukes Iiuosos. Au- 

laikytos ličiai ir lygiai 
galveles. Akeles i'eikia

t i $8.00 galvos taksus, 
$10.00 už viza, l’aipgi, gali, jei- 

nori, atvažiuoti
Valstijų Linijos laivo

9

ant Suv. 
, paže- 

tos linijos 
laivai plaukia isz Bremen’o, 
Vokiet i joj, Cherbourg

gu

mintoms kainoms

1 Fran-
Angli-cijoj, Southampton ’o, 

J<U-
Vyras ar moieriszke, gimė 

Kanadoj, Meksikoj, Kuboj ar
ba Pietines ar Cent rales Ame
rikos nepriklausomoj szaly ne
skaityti prie kvotos. (Koloni- 

vadintos nepriklauso- 
kaiip tai British

ar moteriszke,

še les 
prie galveles. Akeles 
saugoti nuo szviesos.

Laikyti kūdiki reikia pagul
dyti ant kairios rankos, laiky- 

spranda ir galvele su 
rankos delnu ir pirsztais, pri- 
glaudžiant kūdikio kuna prie 
save su kaire alkūne. Niekuo
met nelaikyk kūdiki ant savo 
pecziu.

NcpraLink kūdiki kelti gal
vele pakol nesulauks keturiu 
menesiu ir nepra’tink sėdėti pa
le o*l nesulauks szesziu menesiu. 
Nugarkaulis, sprandelis ir gal
vele visuomet turi būti parem
ti. Niekuomet nepakelk kūdi
ki rankutėms. Tvirtai paimk 
kuna ai'ba pecziukus.

Vai kszt i nedarni 
niekuomet 
c'žiok

dama ir galvele

ne 
szalys;

jos 
mos 
Honduras, Dutch Guiana ir ki
tos). Gyventojai arba piliecziai 
tu szaliu, bet kurie ne vieti
niui, turi nepaisant kaip ilgai 
gyveno tonais, atvykti po kvo
ta tos szalies kur gimė.

Ateivis, kuris 'turi namus 
Suv. Valstijose, bet kuris isz- 
vyko in savo gimtiną szali ar
ba in kita szali, pasisvecziuoti, 
gali sugryžti kaipo nekvotinis 
hnmigrant-ffs, jeigu ne per il
gai buvo iszvažiaves, ir jeigu 
pirma syki legaliszkai inicia
las in Suv. Valstijas.

Jeigu priesz iszvražiuojant jis 
gavo “Permit to Ke-onter” 
nuo Immigracijos komisijonie- 
riaus, Washingtone, D. C., ne
bus jokiu kliubziu kaslink kvo
tos, gryžtant. Jis tik turi gryž- 
ti priesz iszsibaigima leidimo. 
Tokie leidimas kasztuoja $3.00.

Jeigu iszvyko isz Snv. Vals
tijų neisžJgaunant leidimą su- 
gryžti, turi nuvykti in areziau- 
sia Amerikos konsulata ir pra- 
szyti nekvotines immigracijos 
vizos. Jeigu iszbuna isz Suv. 
Valstijų ilginus szeszi's mene
sius, bus sunku tegauti tos vi
zos. Pirm negu jam bus iszdno
ta nekvotine viza, jis turės per
tikrinti Amerikos konsulą kad 
jis buvo legaliszkai inleistas in 
Suv. Valstijas pirma syki, kad 
jo namai randasi Snv. Valsti
jose,'kad kuomet iszvažiavo isz 
Suv. Valstijų vis ketino atgal 
gryžti, ir kad turi geras prie

1

ražiunu, tiktai su 
piktumu baudžia, 

0 vaikinus kaip k rali kas 
ausis suglaudžia, 

Visaip merginai iszkalba 
ir draudžia, 

Kad bus gana — nepraszytu 
r p

kas-gi
— tarė

9

9

fa. dalyku, py;.veseilei ipaliktu.
9

Permit to Re-enter

Jinai- nakvojo 
name, gretimani 

kambaryj... Labai aiszku!
■— Mm... — prakalbėjo pa

neles, beviltingai nuleisdamos 
rankas. — Pradėjote gerai, nu
baigėte Dievas žino kai])... 
Žmona.. Dovanokite, bet tatai 
net neindomu ir... ne kiek ne 
protinga.

— Keista! Reiszkia, jus no
rėtumėt, idant tatai butu ne 
mano tikroji žmona, 
nors paszaline moteris! Ak, pa
neles, paneles! Jeigu jus jau 
dabar taip sanprotaujate, tai 
ka jus bekalbėsite kai iszteke- 
site?

Paneles susikonfuzino ir nu
tilo. Jos pasipūtė, susiraukė ir, 
visiszkai blogame upe, pradėjo 
garsiai žiovauti... Padavus va
kariene jos nie*ko nevalgo, lip
de isz duonos ritinėlius ir tylė
jo.

kaip...

o 'kokia

nesaži-

Jaigu jai! pinigu neturi 
gams pinigu už 

szliuba žiuri.
Mergina tik to ir 'laukia
Perpyksla, ir kaip padukus 

szaukia:
O tu ubage! rengiesi 

paeziuotis, 
, vėl u k su

iii poruotus!

Ir kur

i i

Ne su manim
kiaule gj

Na, ir da pa»s vai ta skundžia 
Kur da ir tonais vaikina 

nubaudžia,
Geriau atsargiais bukite
In nagus tokiu valkatų 

nepakliūkite.'
*

gj
9

*

>

su
greitai

ir neimk rankutes

valkais, 
nevaiksz- 

nes 
labai greitai vaikutis pavargs.

Kuomet kūdikis
galvute 
delis
n

gimsta, jo 
gan didele, pilvelis di

na n k n les ir kojukesir

9
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trumpos ir kojukes truputi pa

— Ne, tatai net.... 
ninga! — viena isz ju neiszlai- 
ke. — Kokiem galam pasakot, 
jeigu tokia pabaiga? Sziamc 
pasakojime nioko gera nesima
to... Net kvaila ir nesmagu...

— Taip viliojaneziai pra
dėjote ir... staiga nutraukėte... 
— dadure kita. — Pasityczioji- 
mas, daugiau nieko.

— Na, na, na... asz pabaika- 
vau... — tarė pulkininkas. — 
Nepykite, paneles, asz pabal
davau. Tatai buvo ne mano 
žmona, o žmona užvaizdos...

— Ar taip?!
Merginos staiga pralinksmė

jo, ju akeles sužibėjo..* Jos pa
sislinko areziau in pulkininką 
ir, inpildamos jam vyno, api
pylė ji visokiais klausymais. 
Nuobodumas isznyko, netru
kus isznyko ir vakariene, nes 
paneles pu dideliu apetitu pra
dėjo valgyt.

❖
r -
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klina Sztoro.
19 W. Oęnter St. Mahanoy City

Vienoje PittJburgo 
apygardoje 

Pennsylvanijojc, 
Galima sakyti, szviesunai 

aipsisedia,
Ka uždirba, pragėrė ir 

aĮhsiedia.
O in karezemąs kaip sueina, 
Tuojau® pasiutimas užeina, 
Su kedeni guoges teszkina, 

In szipulukus suteszki-na.
* * *

Sziarn laike yra daug niekszu.
O po draug ir paikszu, 

Ka norėtu laikraszti skaityti, 
Nuo kitu vo»gti ir praszy'ti, 
O pragėrė visus pinigu®, 

Ir kam vertas toks žmogus?
Laikraszcziu/ tokiem® 

; ♦ neduokite,
Perskaito paslėpkite, 

Tegul žinin guzutejeu. L.
pasijoszko,

O ne isz laikraszcziu joszko.
' .! t ‘ ,

* * *

Ohajuj vienas muilą parduot 
nesziojo,

9

Ir viename mioste- apsistojo, 
Apsiėmė apszvieta sėti, 
Lietuvius‘proto mokyti, .

Bet Lietuviai tokiam netiki, 
Ba jau buvo prigauti ne syki

v

Toki ir eveiimo paezia 
prikalbina, 

Ir po paibeliu iszaineszdina.
Anl 16 nustosiu, 

Ir toliau in flvio’ta važiuosiu.
ė

lenktos. Už trijų menesiu kūdi
kis stengia rankutėms paimti 
kas tik jam parodyta, ir jis jau 
bando atsisėsti- Bet nereikia ji 
prie to įpratinti tik jeigu tvir
tai paremtas.
Nuo septynių iki devynių me

nesiu kūdikis stengs szliauž- 
ti ir bandys atsistoti. Jau nori 
kad kiti ji bovintu. Už devynių 
menesiu jau atsistoja ir už 
dvylika menesiu pradeda vaik- 
szczioti.

Kūdikis neturi jokio supra
timo kas gera arba kas bloga. 
Jis tik seka savo instinktus. Ir 
todid senesni vis'turi ji daboti 
prižiūrėti iripa’mokiniti.

Jeigu kūdikis netinkamai 
maitintas jis tinkamai neiszsi- 

Kudiki reikia sverti 
kas savaite pakol sulaukia de
vinta menesi, po tam kas dvie- 
joms savaitėms. Kūdikis sve
ria apie seip'tynius svarus po 
gimimu, keturidlika svaru su
laukės szeszta menesi, ir apie 
dvddeszimts viena švara sulau
kės ^pirmus metus. Kadangi 
kūdikis taip greitai auga jam 
būtinai reikalinga duoti tinka- 

i.l : / F.L.l.S.

>

vystys.

ma vglfo

SKAITYKITE SAULE
PAJESZKOJIMAS.

Asz Anna Marzwick pajesz-I 
kau savo vyra Peter Marzwick, 
jie apleido mane 16 d. Aųml su 
dviems vaikais, 7 menesiu ir 
22 menesiu, irgi paliko skolos 
300 doleriu, Jis yra 30 metu 
amžiaus, tamsiu rudu plauku, 
rudu akiu, turi raudona plema 
ant barzdos, geru dantų pilnos 
burnos, tamsaus budo, sveria 

svarus, 6 pėdu augszczio. 
Jaigu kas pranesz apie ji gaus * i 4 / i i'(t.61$5. nagrados.

Mrs. Anna Marzwick
225 Sagamore St., 

Pittsburgli,»111"

* I r

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of 

Common Pleas

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajeris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Daylight Excursion to;

NIAGARA CALLS
Sat.-Sun. Aug. 20-21st

Leave Mahanoy City
$ 50 11:56 A M- Saturday 

* __ August 20th
Ar. Niagara Falls 9.15 p m

CbUd,.„ H.lf

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight'at 
Niagara. Daylight ride both ways;ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lchigh'Vfalley Railroad.
Clkc Route of The BlaA TKawtand

ROUND 
TRIP

August 20th

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

--------- ------------------------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. , ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Kį
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'ŽINIOS VIETINES
I

— Petras Juodaitis, 14 me
tu, isz Jaeksono, likos baisiai 
apdegintas ant viso kūno kada 
dalypstej<> e'lektrikiui drata tu
rinti 5,000 vdltiL Jojo broliu
kas Juozas ■stengdamas ji nu
traukti nuo drnto, li’kos taipgi 
smarkiai apdegintas. Abudu 
vaikai likos atvežti pas dakta-

Worcester, Mass. — Albina 
Osipoviczaite, Worcesterio žy
miausia plaukike 
New Yorko lenktvnese. 
jai nepavyko gaut 
czampionata, tacziaus ji nuste
bino savo gabumu ir tapo isz-’ tavos po priežiūra graboriaus 
girta visu ekspertu, isz 110 
jardu lenktyniavimo, jai truko 
tik 10. 
kandu.

— Viola T. Spocharskiene

pasižymėjo 
, Nors 
tautini

I

— Antanas Dikgonis, 
motu, 33 Bradley Ave., 
villc, L. I., mirė Kugpiuczio i 
diena, Szv. Jono ligoninėj, bu
vo laidotas Kugpjuezio 4 die
na, Brookville kapinėse. Laido-

41 
Bliss- Kaip Iszsiimti Pirmas 

Natūralizacijos 
Popieras

Prezidentas Coolidge Ant Farmeriu Pikniko.

girta visu ekspertu. Isz

.Ji pavėlavo ant 10 se-

ra kuris žaidiilius apžiurėjo ir jsz Worcesterio jeszko persk y-
Petrą nusiuntė in ligonini t i.

— Antanas Klementą viržius 
randasi Ashlamlo ligonbuteje Į Sausio 11,
po operacijai.

diena

Radzevicziaus.

Brooklyn, N. Y.

• V.

Betty

i ■ »■ / f

—
kos pilidtysto, jeigu gimei ki- 

r toje szalyje, ir jeigu noingijei

Vienus bu'das ingyti Atneri-
' 1 , -

pi,d liXi PI r < •“ > i Amerikos pilietybe tėvo pilie- llakstis (gal I’Jakštiene ’), ku- . • 1 , • •

— Panedelio diena apie 
penkiolika miliutu po vcniio- 
lika sudegė Kubcrtavicziaiis 
mėsos rūkytoja ant \V. Maple 

Bledea padaryta antu I vežios- 
keliu szimtu doleriu.

ros nuo savo vyro Stepo Spo- 
charskio, iszvažiavusio in De- 
___ . .J u sutuoktuves buvo 

1911 metais, \Vor- 
cesteryje. T. Spocharskiene už
mėtė vyrui žiaurumą girtybe ir 
neužlaikvma.

— Gaisras
prie 118 Millbury St
dieniu nakti, pakenkė Budre- 
vieziaus aptie'kai ir Rudnicko 
buezernei. Bledes pridaryta in 
$1,000.

Zuzana Borisiene uždė
jo areszta $2,500 ant savo vy
ro Jono Boriso nuosavybes.

iszkiles
T

i name
Preczia-

ir kelistuviu turime 
kandidatus ant mažu

— Artinasi rinkimai kan
didatu ant visokiu pavietiniu 
ir miestiszku urėdu. Tarp Lie

ge rn- 
urėdu,

bet politikieriai geisdami už
kirsti kele Lietuviams, iszstli
mo kitus Lietuviszkus kandi
datus, kaipo prieszininkus sa
vo tautieczianis, kad suardyti 

balsus, kad 
Tokiu bndn

musu vienvbc ir
juos neiszrinkti.
ne tas, ne tas būna iszrinkti ir

“ko

buna iszrinktas. 
kalti,

paskui žmonis rūgo ja kad 
maezina kad ežia žmogus bal
suoja ant savo žmogaus, kad ne 

” Tame patys 
kad nebalsuoji* ant to,

katras yra tinkamesnis ir per- 
stato urėde savo tautieczius. 
Vėlesniam laike apie tai pra- 
fieszime musu skaitytojams už 
katruos' balsuoti ir kokius 
rinkti kad butu iszrinkti, o ne 
ant juoko iszstįimti idant tik 
suerzyt Lietuvius ir perskirti 
ju balsus.

—1 IJ r. B u r k e (Luk sza 111 s) 
pertaise savo narna modernisz- 
kai su naujausio intaisvmo 
clektrikinia szviesa.

'I’aipgi pertaise savo'I’aipgi pertaise savo narna 
pagal naujausia mada, ponstva 
Strielkai po 317 \V. Mahanoy 
Avė., su naujausiu elektrikisz- 
kn apszvietimu ir liktoriais. 
Abiems elektrikiszkus darbus 

(Flori- 
312 W.

atliko Flo Electric (’o 
jonas Boczkauskas) 
J’ine uli- •

SHENANDOAH, PA.
Helena, dvieju menesiu 

Vaiczuliu isz 
Maple Hill mire po trumpai li- 

atsibuvo Ne-

dukreh* J 1107,0

Laidotuves 
dėliojo.
gai.r*

Pacztorius Volskis ana 
asistentka 

patogia ir sveika dukrelia, ku
ri svėrė dvvleka svaru. Moti- 
na radosi pavojuje per koki 
laika, bet sziadien motina ir 
kūdikis yra sveiki.

diena gavo nauja

Pittsburg. — Boston Braves 
beisbolus jauktai pavyko nu
galėti vietini Pirates profesio
nali jaukta 4-1. Szviedeju Bos- 
toniszkiu puseje buvo Lietuvis 

dienu atgal 
svaidant, jo

jauktas irgi laimėjo.

Genewich.
'Genevicziui bole

Pora

Jono Boriso
Borisiene jeszko perskyros Ir 
reikalauja 
vaiku.

, w. , , >

ri gyvena ant 21 Illi SI. (('luini-, 
bers) St., Bayside, tapo aresz- 
tuota ir padėta po užstatu 

Mat pas ja buvo iižcjes 
detektivas Donelly, jeyzkoda- 
nias p ra puolusios merginos, 
lzab(d(‘s Zarec'kiutes isz Flush- 
ingo. Kaži n kas buvo pasakos, 
kad apie ja gali žinoti Plaks- 
tiene, todėl detektivas ir atėjo 
pasiklausinėti. Bet Plaksiiene 
insižeidcjkad ant jos metama 
kokia denio ir szokusi ant <le- 
tCktivo, sudavė jam kumszeziu 
kakton, spyrė su koja ir ap
draskė su nagais kakla.

Už ta viską detektivas ja pa
trauko in Special Sessions.

tysle, yra per natūralizacija.

$500.

Suv. Valstijose, žmogus bal
tos rases, sulaukės 21 motu am
žiaus ir kuris uuolM gyveno 
Siiv. Valstijose per penkis me
lus gali būti naturalizuotas. ’

užlaikvmo dvieju
—r A.L.

Vėlai

Lawrence, Mass. — Liepos 
20 diena, Jonas Szimkonis isz- 
važiavo automobiliu pasivaži
nėti su savo draugais: Julių 
Szimkoniu, Stasiu Kuzma. Pet
ra Bagdoną, Justina Pinkans- 
ka ir Anufra Cileium.
važiuojant, pasipynė kitas ko
kio ten svi’tinitauczio automo
bilius ir visu smarkumu reže 
in ju maszina. Tapo užmusztas 
ant vietos S. Kuzma, ir pats J. 
Szimokins lengvai sužeistas.

Kuzma buvo 28 metu am
žiaus, nevedes Lietuvoje pali
ko dvi seseris: Anele ir Emile.

Broad Brook, Conn, f Vinca - 
Slaszkeviczius, 50 metu senu
mo mirė palikdamas didžiau
siam nuliudimia paežiu Ona, 
viena sunu ir 4 dukteres, broli 
Dominika ir seseria Jame 
szauckiene — abudu Lietuvoje, 
o Amerike broli Adoma, New 
Britain, Conn, ir seserį. Velio
nis pergyveno Amerike 28 me
tus, o su savo nuliudusia pri- 
siega pagyveno 24 metus. Pa
ėjo isz Suvalkų guber., ir para
pijos Puncku. A.a. Vincas bu- 
vo draugiszko budo 
gyveno sutikime

žmogus 
su visais ir 

sunkei dirbo per visa savo gy- 
nesirgo visai.

tuves atsibuvo iszkihningai su 
bažnytinėms pamaldoms.

vasti ir 1 jaido-

Wilkes-Barre, Pa. — Imigra
cijos 
25 at<‘ivius kurie gavosi 
Suv. Valstijos apgavingu ir ne 
teisingu bildu. A isus sugrąžys 
in t (‘ii isz kur pribuvo.
prr * - —  

Brooklyn, N. Y. — Mylima 
dainininke, Helena Auszriiile. 
kuri jau ilgokai studijuoja dai
navimo Milane, Italijoj, raszc. 
p. Strumskiui, jogei ji neužilgo 
gryszianti Amerikon.

Su p-le Auszriute taipgi ke
tinąs atvykti ir p. J. Bieliūnas, 
Lietuvos Operos artistas. Tam 
paeziame lais^ke duoda labu 
dienu Amerikiecziams ir p. K. 
Kriaucziunas.

— Sziuo tarpu jau 
duoti szaltojon be jokios kau
cijos keturi užmuszejai musu 
tautieczio, Juozo Bagdono, ku
ris savo krautuvėlėj ant 401 
W. 26th St., New Yorke, Lie- 
pos 28 diena buvo tu plesziku 
klupias ir peiliai subadytas.

Pavardes tu žmogžudžiu 
szios: Edward Mahady, 20 me
tu, Thomas O’Neil, 17, George 
Price, 23 ir Thomas Hvland — 
visi taipgi isz New Yorko.

Ona Urboniene, 41 meti- 
103rd St., Ozone Park, 

mire Liepos 31 diena, buvo lai
dota Rugpjuczio 4 diena, isz 
kunigo A. Kodžio bažnyczios, 
Szv. Trejybes kapinėse.

— Clara Petkeviczius, 2 
metu, 95 Hope St., mire Rug
pjuczio 1 diena, buvo laidota 
Rugpjuczio 3, Szv. 
kapinėse.

inspektoriai aresztavojo 
ateivius kurie gavosi in

Baltimore. — Petras Cituk 
užsimokėjo $10 pabaudos ir 
teismo leszas už tai, kad pri
ėjės prie 18 metu p-les Stetans- 
ki, stovėjusios prie Patterson 
Parko maudymosi ežero, jis ja 
paėmė, pakele ir imnete in van
deni.

<

Naturalizacijixs 4rys žings
niai yra 'sekantieji:

(1) Žmogus turi pareikszti, 
kad turi intencija tapti Suv. 
Valstijų piliocziu, ta turi atlik
ti prie rasztininko teismo, ku
ris autorizuotas na'turalizuoti 
ateivius. Teismas turi būti dis- 
4rikte kur aplikantas gyvena. 
Pirmas popieras gali iszsiimti 
apli'kan'tai sulaukė 18 motu ar 
(langiaus, ir tik kuomet apsi
gyvena n uola tai Suv. Valstijo
se.

(2) Už penkių motu, pramo
kant Anglu kalba ir apsipaži- 
nan't su Amerikos istorija ir 
jos valdžia, aplikantas gali pa
duoti praszyrna teismo raszti- 
ninkui, kad jis butu priimtas 
Suv. AraL4tiju piliocziu. Szita 
žingsni galima atlikti tik dvie
jų is metais po 'gavimu pirmu 
popieru ir neveliaus septynių 
metu po pirmu popieru gavi
mu.

(3) Paskutinis iszklausymas, 
devynias-deszimts dienu po pa
davimu peticijos. Aplikantas 
su dviejais liudininkais pa- 
szanktas atidarytame teisme 
kur aplikantas j.szegzam in uo
tas. Turi prisieiti isztikimuma 
Suv. Valstijoms ir gauna pilie- 
tystes certifikata. Invaliduose 
distrikiuose procedūra maino
si.

Ateivis gali iszsiimti pirmas

t

popieras kuomet parodo, kad
• •* • i« . ' '.i *A'ra I

sulio-

tu

104

Kryžiaus

LAKESIDE
PARKE

KETVERGE, li to AUGUSTO
Milijonu Doleriu Jazz Karalius ROGER WOLFE KAHN

Kuris Broadcasitina WJZ tiesiog nuo Pennsylvania
Hotelio, New Yorke

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30 vai. IN2ANGA 75 IR 50c.

PANEDELYJE 15 AUGUSTO 
PANEDELYJE 14 AUGUSTO LIETUVIU DIENA 
Garsingas FREDDIE RICH ir jo Garsingas BLACK 

BOTTOM SZOKYKAS
INŽANGA 50 IR 75c.Szokiai nuo 8:30 iki 12:30 vai.

• , mi *

tarpe— Kažkoks sziemet 
Baltimores Lietuviu labai in- 

nelai minga saužudybiu 
mada. Jau penki Lietuviai szi- 
met nusižudė — keturi vyrai 
viena moteris.

Pastarasis saužudvs 
Juozas Bindokas, kuris Liepom 
14 diena persiszove. 
buvo jau 60 motu, gana 
turintis; pirmiaus buvęs Socia
listas, paikiaus sukomuniste- 
jes ir skaitės Lenina pasaulio 
proletaru iszganytoju. Ta- 
cziaus priesz mirti visgi prisi
ėmė kunigą.

ėjo

buvo

Žmogus
pasi-

iszganytoju.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

Budetu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

lega'lisžkas gyveqlojas to 
distrikto kur-paduoda praszy- 
ma.

Ateiviui nereik žino'li Artglu 
kalbos kuomet paduoda pirma 
praszyma. Netur mokėti skai
tyti ir raszyfi.

Visu pirmiausia norintis isz
siimti pirmas popieras turi 
gaulti tam tikra blunka pava- 

“ Facts for Declarationdinta
of Intention.” Galima gauti 
nuo teismo rasztininko, arba 
nuo vakarines mokyklos arba 
nuo In va ir i u geroves organiza
cijų. Nereikia mokėti pinigu u'ž 
szita 'blanku. Reikia kuopil- 
n i aus i a iszpildyti szita blunka. 
Jeigu ateivis patsai negali isz
pildyti blanku gali kreiptis 
prie mokytojo, prie i n vairi u’ 
organizacijų arba net areziau- 
siame paczte.

nuneszti iszpildyta 
teismo rasztininkui.

Turi
blunka
Tik atsiminant kad turi vykti

iszpildyta

lt
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Prezidentas Coolidge su paezia ir kitais svecziais ana diena buvo užkviesti ant far-
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meriu pikniko, kuris atsibuvo Ardmore, S. I). Prezidentas paszoko kėlės pdlkas ir valcus su 
paltogioims farmoraitem^ ir. buvo užganėdintas isz pikniko.paitogioms farmoraitenip ir. buvo už;

in teismą savo distrikte. Jeigu 
jis iszsiimtu pirmas popieras 
kur tik laikinai apsigyvena tos 
'pirmos popicros be vertes, ir 
kuomet praszys pilnos piliė- 
tystes jam Ims atsakyta. Teisi
mo rasztininkas tris iszpildo 
■pirmas popieras. Viena kopija 
paduoda ateiviui, ir kitos dvi 
pasilieka aficiaTiszkuose rekor
duose. Ateivis turi pasiraszyti 
ir prisiegti po Deklaracija, už
simokėti viena ddleri. Ateivis 
turi labai atsargiai, laikyti sa
vo pirmas poipicras. '

Deklaracija yra prislėgtas 
praneszimas, kad aplikantas 
ketina tapti Suv. Valstijų pi- 
liecziu, kad jis nuolatai apsi
gyvens szioje szalyje, ir atsiža
da isztikimuma kitoms sza- 
lims. -Szita deklaracija pažymi 
aplikanto vardu, amžių, 
ėmimą, 
ma,

Smithsonian Insteiga1
Pradėta

Valst i- 
dcl insteigimo insleigos

insteigima Smith-
Washingto-

4 i

I ns t ei gos

4 Reading
liQt*s

«>

užsi- 
apraszy-

MAHANOY CITY. PA.
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f

’ v' </V <”•

' -i?

■ž>.

ANT SZITO BULIAUS,
Augusto 20 iki 28tos Chicago atsibus ^.kaiiboisu

amžių 
asmeniszka

gimimo vieta, paskutini 
adresa svetimoj szaly, kada 
atvyko in Suv. Valstijas, laivę 
vardu ir dabartini adresn.

Kai'kuriuoso
teismo raszltinin'kai atsako isz- 
duoti pirmas popieras jeigu 
ateivis negali prirodyti, kad 
legaliszkai iiderstas iri Suv. 
Valstijas. .Jeigu ateivis inva- 
žiavo be peržiūrėjimo, arba jei
gu tik laikinai buvo inleistas 
jis negali iszsiimti pirmas po- 
pieras ir negali tapti Suv. Vai. 
piliocziu. Tolinus, ateivis, ku
ris atvyko po Liepos 1 d., 1924 
m. gali būti deportuotas kuo
met su'gautas, ir ateivis kuris 
nelegalisz'kai atvyko
Liepos Id., 1924m. deportuoja
mas in tris -motus, ir kartais 
not in penkis metus po atva- 

į žiavimu.
Pirmu popieru savininkai ne- 

. ra piliecziais. Negali,
vyksta užsieny gauti Ameri
kos paspoiUa bet turi gauti 

, pasporta nuo tos valdžios ku
rios buvo pavaldiniai. Tik Ar
kansas valstija pavėlina pirmu 
popieru savininkams balsuoti 
rinkimuose, kitos visos valsti
jos draudžia tokiems balsavi- 
ma.

Ateive iszte’kejus už Ameri
kos pilieczio po Rugsėjo 22, 
1922, arba kurios vyras tapo 
naturalizuotas po laja diena, 
turi imti kitokius-žygius tapti 
Amerikos piliete. Ji neturi pa-

d ist rikiuose

priesz

jeigu

daryti Deklaracija Intencijos 
ir ji gali tapti piliete po vieno 
meto apsigyvenimo Suv. Vals
tijose. Ji turi parodyti doku
mentus kad ji Idgaliszkai in- 
leista in Suv. Valstijas.

— F. L. 1.8.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo-

suva
žiavimas ir perstatymas j uju jodimo. Chicago Commerce Aš-• V v t f vj v? * e’

sociation padovanos $40,000 tam vyrui ar merginai kuri ge 
riausia atsižymas jodimo ir a 
nio arklio. .

pmalszinimo bnliiDU’ ar 'lauki-
, I'’

cusi Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirbotna. 
Didelis namas su šaltinu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apolinke. Turi but.parduotu 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage, 
Locust Vallley, 

Barnesville, Pa.
»*

Rugp. 10d., 1846.
Anglijos mokslininkas James 

Smithson, mirdamas 1829m., 
paliko apie 100,000 svaru (An
glijos pinigais) Suv. 
joms “
platinti mokslą tarpe vyru-

Po keliu provu Suv. Valsti
jos priėmė tuos pinigus ir Kon
gresas Rugpiuczio men. 1846m. 
autorizavo 
sopiau 
ne.”

Paskirtas komitetas valdo 
tos insteigos reikalus. Komite
tas -susideda isz Suv. Valstijų 
vice-prezidonto, Suv. Valstijų 
Augszeziausio Teisdario, trijų 
senatorių, trijų Atstovo Buto 
nariu ir szesziu piliocziu.

Nuo insteigimo szitos instei
gos iki sziai diena’i daug žmo
nių aukavo pinigu'sziai ins'tei- 
g<H- ...

Szita insteiga vi'da visokius 
moksliszkus tyrinėjimus, pri
statė pabandymams prietaisas, 
davė dovanas palbandymams ir 
informacijas 
žmonių. Insteiga iszleido tuks- 
tanezins knygų apie žvaigždi
ni n kyšt e, etimologija, 
nu mokslą, gedlogija ir kitus 
mok.41 u s.

Smithsonian insteiga yra 
globėja Tautiszko Muzejaus ir 
Tau'tiszko Zoologiszko Parko 
Washingtone. Ji turi net 44,- 
000 korespondentu visur.

tukstaneziams

augme-

insteiga

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

, 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.

GYD1K13 SU ŽOLĖMS

Geriausias būdau gyditia su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
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 i n vai
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 t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nosmaguma isz virai 
minėtu Ilgu, tai groieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir eutoikaiu ir jumis. Pas mans 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud1 
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, 
26 QUlet Rd. Spencerport, įj. Y.

$4 .oo
1N

NEW YORK A
Nedeliomis 14 ir 28 Auguso
Speciali* Treina* Subato* Naktį

I«z Ryte
Shamokin .......................... 12:01
M t. Carinei ........................ 12:10
Ashland .............................. 12:47
Girardville.............V............12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 231 d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7 :00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlanta* Caiyf Ocoan City ir ••*♦. p

18 Augusto, 1 Septemberio
$7.20 Dubeltavas Tikietas 

I*z Mahanoy City

Tikictai geri ir ant Pullman karu 
primokant rcgulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavai 
Tikietas

I............. ———

Lietuvisikaa Graborivs 

K. RĖKLAITIS 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
z:Z 77. Spr«re M..

MAIHXOT CITT. FA.
3(l« M.UIKKT ST.,

TAMAQl'A, PA.

61S IV. Spr«re M

3(l« MAHKKT ST..

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paalapcslu Atei
ties. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku. Oraikiszku, 
Arablszku Ir Cigonlszku burtinlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti Su 
Salatnono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKIA
Sudėjo Cigonka les Egipto Rublat 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už...............

Prislusklte mumis 15c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomla.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

K




