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ABUDU PASIKORĖ 
KAMARAITĖJE

SENA PORA BIJODAMA 
PERSKYRIMO NUTARĖ 

UŽBAIGTI GYVASTIS 
DRAUGE.

MERGAITE 12 METU NU
ŽUDYTA KAD UŽ JOJO 

NETEKEJO, PO TAM 
PATS NUSIŽUDĖ.'

MOTERE PANAUDOJO KIR
VI, PEILI IR ŽIRKLES 

ANT ATĖMIMO SAU 
GYVASTIES. ?

New 
v vlas

Isz Visu Szaliu MUILAS JI
ADGAIVINO

kuris

Aliszkiniai
Seinų apskr. kur.)

Fred riko

Philadelphia. — Bijodamas, 
kad jojo pati bus iszvežta in li- 
gonbuti ir nenorėdamas but i 
atskirtas nuo josios, buvo prie
žastis pasikorimo
Degle, 70 metu ir jojo paežius 
Paulinos.

Kada vyriause duktė iszejo 
iii sztora, senukai nutarė abu
du mirti drauge. Nuėjo in ka
maraite kur kabojo drapanos, 
]>asikore abudu ant vagiu, kur 
juosius surado duktė sugryžus 
isz miesto.

Norint s

Bedford, Conn. — Po- 
'l'iirek, 37

savo kerszla, kad niržudvs 12 
metu dukrelia savo gaspado- 
riaus pas kuri rndosi ant kur
do, jaigu su juom nepabėgs isz 
namu ir su juom neapsives. 
Kada mergaite gulėjo su savo 
septynių melu sesute, Povylas 
insigavo
irias jai kulka in galva užmusz- 
damas ant vietos.

Auka lojo pasiutėlio yra Zo- 
Turek, 12 metu ir nėra jo
gini! ui*

metu, iszpilde

iii kambarį, paleisda-

fije 
kia

paszaukta palicijo 
nupjovė pasikorelius, manyda
mi kad da randasi juose 
kibi r k sz t e 1 e gy v a s t i e s,gy vast i es 
abudu jau buvo miria.

nors 
bet

zudintojaus nors 
ta pati pravarde.

Turekas po 
mergaites, iszbego in laukus ir 

sau gyvastį paleisdamas 
krut i ne. Žadintojas 

kerszino nužudi-
nimui mergaites, bet tėvai ma
žai atkrei|)e atydos ant t uju 
kersztu.

n 11 ž 1111 i ui m 11 i

atėmė 
kulka in 
kelis kartus

^teinanti Novemberio 
už atmetimą

MONTANA BALSUOS 
PRIESZ PROHIBICIJE.
Helena, Mont. — Montanos 

nkęsai
menesi balsuos 
prohibicijos, nes gubernatorius 
davė savo pavelinima ant to.

Gerai padarytu ir kitos vals
tijos idant duotu žmonims pro
ga iszreiksztij-.savp^Duoinone 
apie prohihicije, kuri likos pri
verstinai užmesta ant žmonių 
sprandu.

Maistinis

NEPRIEME SUTUKELIO IN 
KALĖJIMĄ BA IN JI 

NETILPO.
Los Angeles, Calif. — Nau

jam pavietavam kalėjimo ne
buvo užtektinai didelio kamba
rėlio idant jame patal'pyti Jur
gi W. Zillera, kuris likos aresz- 
tavotas už kokia ten vagysta ir 
turėjo ji paleisti po 1,500 dole
riu kaucijos.

ZiHeras turi 6 pėdas ir 8 co
lius augszczio o svėrė 616 sva
ru, turi jisai paezia kuri svere 
liktai szimta svaru.

aresztavojo 
o kad

kaino automobiliaus nuvežti ji 
in kalėjimu, 
dideli t roką.

Sutukeli 
Fernamle 1

San
neturėjo tin-

turėjo panaudoti

visokio

KENOSHOS LAZAREVI- 
CZIU RADO NEGYVA 

FLORIDOJ.
Miami, Fla. — Vandeny ties 

Miami pakraszcziu, buvo 
tas plndiirinojas kūnas,
rode, kad tai butą Antano La- 
zarevieziaus isz Kenoshes, 
.Wis.

Policija,
mano, kad Ijuareviczius buvo 
nužudytas ir 
■inmestas.

ras-
Pasi-

apžiurėjus- k ima,

paskui vandenin

gu moteryste

ANGLIŲ UŽTEKS ANT 2,000 
METU.

Chevenne, Wvo. 
geologas Albertas B. Bartlett
apgarsino, buk va 1st i je Wyo
ming randasi gyslos augliu ku
rios užteks del Suvienytųjų 
Valstijų ant dvieju tukstanezin 
metu.

Tcnais randasi zopostisan 
Ii u 1,076,620,500,000
budo minksztuju anglių.

APLAIKE $10,000,000 
PASOGAUS.

Washington, 1). C. — Visas 
miestas nusistebėjo puikioms 
vestuvėms panos Alisia Mellon 
su Dovidu Bruce, kaipo ir ne
paprastu pasergu, koki aplaike 
nuotaka nuo savo tėvo kuris 
jai padovanojo deszimts mili
jonu doleriu. Viskupas Free
man suriszo jaunavedžius maz-

, katedroje Pet
ro ir Povylo. Prezidentas Cool
idge ir kitos ženklyvos y putos 
dalvbavo vesluve.se. Jaunave- •*
džiai iszsiunte 4,000 nžpraszy- 
niu ant svodbos.

Nuotaka vra vienturte duk
tė Suv. Valst. iždininko (ka- 
sieriaus) Andrew Mellon, o 
jaunikis yra .siinum 
riaus William Bruce isz Mary- v 

lando.
TRYS ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

Allentown, Pa. — H1 rys dar
bininkai likos užmuszti, o keli 
likos sužeistais dirbtuvėje fa- 
jerverku Pennsylvania Fire
works Co. Eksplozije buvo gir
dėt ant keliu myliu visoje ap
linkinėje. Tame laike fabrikas 
dirbo fajerverku konia už puse 
milijono doleriu del Filadelfi
jos iszkilmes.

AMERIKONAI SUVALGĖ 
DAUG MĖSOS.

Washington, D. C. — Pagal 
sveikatos departamento metini 
raparta, tai gyventojai Suv. 
Valstijų suvalgė praeita meta 
tiek mesutes, kad ant kožnos 
galvos pripuolė po 155 varu.

Mellon 
senato-

LAKSTIENE LAKSTĖ PAS
KUI VYRA SAVO 

KAIMINKOS.
Chicago. — In vietine ligon- 

bule likos nuvežta Berta Bur- 
sukiene, 31 metu, 1468 E. Erie 
u Ii., kuria baisei suplakė josios 
kaiminka Viktorija Lakstiene, 
21 metu, kuri turi sztoreli po 
No. 1539 W. Erie uli. Priežas
tis lojo nesupratimo buvo ta, 
kad Viktorija Lakstiene lakstė 
ir balamutino Bertos vyra, ku
ri negalėdama ilgiams dalaiky
ti, užklupo ant Viktorijos, isz- 
rairdama jai sauja plauku isz 
galvos. Ląkstiene pagriebus 
kirvio kotą, kirto Bertai per 
gaiva perskeldama jai pakau- 
szi ant keliu coliu. Viktorija 
sėdi kalėjimo o Berta dejuoja 
ligonbuteje.

NELAIME SU 
AUTOMOBILIUM.

Westport, Conn. — Du bro
liai Vincas ir Gerard Battisag- 
liai likos užmuszti o szeszi kiti 
isz tos paezios szeimynos pavo
jingai sužeisti, kada jnju auto
mobilius trenke in stovinti me
di arti plento. Karukas sutesz-

Ląkstiene

kejo ant szmoteliu.

I

NEREIKALINGA TOKIA 
PAKUTA.

Kucziunu vai., 
(‘‘V-bes”

—Czia pilieczio LeJkausko mi
rė suims.
doti, 
stale
“asz pas tave maeziau 
vos Žinių” 1. 
tu esi bedievis
bažnyczioje dvi valandas atgu- 

ženie; kol to ne 
tai asz tavo sūnaus

I)

Atvežus velioni lai- 
Kucziunu klebonas 

uit imat urna: 
’ i “ 

kalendorių, 
ir už tai turi

pa-

Liet u- 
I odei

dakta-

Shamokin, Pa. — Mrs. Mar- 
gariela O’Brien (po tėvais Ba-. 
brauckinte) 34 metu isz Excel
sior, atome sau gyvas!i baisiu 
būdu isz priežasties nesveika
tos. Motore sukapojo save pa
naudodama kirvi, peili ir žirk
les užsidarius savo kambaryje. 
Ncsenęi jiji sugryžo isz pami- 
szcliu prieglaudos, nes
rai mane, kad motore pasveiko. 
Panedelio po piet 

gud bai
, pasiėmė 

žirkles, 
ir pradejt

Tame laike
Įauga josios motina, pati Pra
no Babraucko ir dirstelėjus in 
Įauga pamate savo (lukteri ka
pojau! savo kurni ir badydama 
save peiliu ir žirklėms. Suriko 
motina isz baimes, szaukdama 
pagialbos, bet kada žmonys in-

, nelaiminga buvo

pasakius

relei

po
savo 13 metu duk- 

kirvi,
nuėjo in kita kambarį 

)

t ’ >

peili ir

baisu darba.
praeitinėje pro 

josios motina

bego in stuba 
jau negyva.

Velione paliko vyra ir ketu
ris mažus vaikus.

Girardville, Pa. — 
czionaismeta mirė 

mot ere

MIRDAMA NORĖJO PASA
KYT KUR PASLĖPĖ PINI
GUS. — VYRAS SURADO 
$2,200 AUKSE PO JO

SIOS" MIRCZIA.
Ura e j ta 

Lietuve,
Petro Aranavicziaus. 

Priesz mirti stengėsi savo vy
rui iszreikszti kur buvo paslė
pus daug pinigu, bet josios 
padkutinius žodžius niekas ne
suprato ir motoro mirė neap- 
reiksdama slaptos vietos kur 
paslėpė pinigus apie kuriuos 
josios vyras nieko nežinojo.

Lai'ko Decration Day, kada 
tai atsibuvo paszventinimas 
Lietuviszkos bažnyczios ir isz 
priežasties atvažiavimo kardi
nolo, Aranavicius nuėjo ant 
virszaus jeszkoti Amerikonisz- 
kas vėliavas tjksle papuoszimo 
namo. Joszkodamas senoje ko
modoje užtiko 60 doleriu au'k
se isz Iko nemažai nusistebėjo, 
nes žinojo kad pati pinigu ne 
turėjo, bet dabar suprato apie 
ka jo mirsztanti pacziule 
rojo jam pasakyt. Pradėjo jesz
koti kilosią szuplo.desia 

viso

pinigu

liu

, su-
2,200 doleriurasdamas 

au'kse.
Nudžiugo Petras kad 

gai atsirado bet ir stebėjosi 
nemažai, kad jojo mot ere buvo 
taip paezedi surinkdama tiek 
pinigu. Aranaviezius ta paezia 
diena nunesze pinigus in ban
ka.

Gerai kad pinigai atsirado, 
bet toks paprotis paslėpimo 
pinigu ne visados ant gero 
iszeina. Gerianse isz pradžios 
dėti pinigus in banka.

pini-

Paskutines Žinutes.

že Olivisz,

’ Duquesne, Pa. — Gelbė
dama avo 7 metu dukrelių ku
ri stovėjo ant geležinkelio, Ko- 

31 metu likos pati 
sumalta per lokomotiva.

11 Kulpmont, Pa. — Neil 
Riek, nužudo Gabrielių Priest, 
kada tasai atėjo spirtis užmo- 
kesezio už porkraustyma ra
kandu.

1[ Warszawa, Lenkije. — 
Lenkai iszrinko nauja prezi
dentu prof. Ignotu Moszczins- 
ki, kuris baigė universitetu 
Rygoje. Gimė 1867 mete.

STATYS DU NAUJUS 
TILTUS.

Galutinai nutarė Kaune sta
tyti du dideliu tiltu. Viena per 
Nemuną ties Aleksotu,
kainuosiąs apie 7 milijonus ir 
antras per Vilija in Slabada — 
apie 2 mil. litu. ’Piltu plat urnas 
numatomas toks, kad 
izssitokti dvi (Slabados viena)
tramvajaus begiu linijos ir 'ke
turios— po dvi ten ir algai 
automobiliu linijos. Tiltas bus 

galėtu

GIMĖ TIKRAS
VELNIUKAS

galot u GRAIKISZKA MOTERE PA
GIMDĖ BAISU KŪDIKI, 
KURIS ISZRODE ANT 

TIKRO VELNIUKO.

SKUSTBARZDIS SKUSDA- 
MAS “NUMIRĖLI” 

ADGAIVINO JI SU 
MUILU.

NUMIRĖLI I
1

auksztas, kad laivai
apaezia laisvai praeiti.

Paryžius, Prancije.

lėti kryžium 
padarysi, 
nelošiu ladoti 'kapuose.

Pil Loskauskas keliamo ul
timatumą iszpildes (atgulėjęs 
2 valandas kryžium žemę) sa- 
v velioni sunn palaidojo para
pijos kapuose.

APVAGINĖJO NAMUS.
Vagiliai. — Nakti isz Gegu

žio 3
Petro Armino g-ve 14 Nr.
giliai isz plesze tvartuko duris

visztas (buvo 6 — 
turimi veislei paliko), 
girdeli, kad ir

in 4 diena pil. Kr. gyv.
va-

PASKANDINO VAIKINA.
Ukmergės kariuomenes teis

mas narginejo szitokia byla:
Spalio 14 d. 1925 m. nakties 

laiku isz Juozo Tlgeviciaus 
tvarto, Wirniu kaime

apsk., prapuolė Peszliako 
užklydęs avinas, o Spalio 15 d. 
irgi to paties tvarto dingo ati
duota ganyklai Antano (Gied
rio avis.
i Dėlei tu aviu, Pranas Ciju- 
naitis žmonėse paleido paskala 
kad jas pavogė 
vas ir sunūs ir indave Velic 
ka kad kitame miestelyj 
duotu.
szie trys intariaini 
Spalio 18 d. jeskojo Varancu 
ir 
< i

pavogė 5
viena
Teko
namuose naktimis pradėjo at
silankyti nepraszyti “sve- 
cziai. ”

Alborg, Danije. — Tūlam 
kaime, netoli czionais, mirė se
nyvas žmogus. Jojo naszle, no
ri nts su juom gyveno nesutin- 
kaneziai nuo ilgo laiko, bet bu
vo tosios nuomones, kad jisai 
užsitarnavo ant iszkilmingu 
laidotuvių, paliepė ateiti in na
mus vietiniam skustba radžiu i 
idant nuskiist jam barada, ku- 

skutes per kelis

Iii

.1

kituosi'
o nugarkaulis

A k v s

ries nebuvo 
menesius.

Skus! ha radis

isz
Ukmer

gės

Ilge v i ežia i te* 
!Z‘ 

par
is zg i r d e p r i e k a i s z t u s, 

asmens

sodžiuose
Prano Cijnnai-

nepraszyti

Komen'ka, Lazdijų vals. 
lUkczia 'isz Balandžio 22 
1 d. szio kaimo ūkininko 

pavogė laszi uitis, 
mėsa ir kt. Vagys nesurasti.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Naktv is 25 in 26 szio menesio 
papjauta Amerikiccziu szei- 
myna Volkimiskn kaime Seinų 
apskrityje palei Lenku 
žiu. Piktadariai nerasti, 
minule policija jeszko.

PER

--  1N 
in 2.’ 
Suszinsko

Amerikiccziu

rube- 
kri-

Gižai. — “Sz. B.

(’zio- 
naitinei aikraszcziai prancsza, 
kad Graikijoje Tonnntika kai 
me gimė kūdikis ne žmogus ne 
žvėriukas. Szio nepaprasto su
tvėrimėlio pilvo oda esanti lik 
tokia plona, kad per ja maty
ti visi viduriai; kojos kreivos, 
pėdos a si.sukę atgal 
vos pora ragu,
baigiasi maža uodegyte 
kaktos vidury, abi vienoje 

Szventikas nedrv- 
kudiki krikszlvti. 

Vaikas kita diena mires. Kai
mo gyventojai insitikine, kad 
in ji ginies patsai velnias. Na
mai kuriuose gyvena szito kū
dikio motina, 
palenkiami, lyg 
maru užkrėsti.
žmones bijo ir laukia 
bedu isz gimusio 'kūdikio.

vidury, 
duobutėje, 
sės toki

isztolo žmonių 
tai butu jie 

Be to tamsus 
visokiu

nesigailėjo 
muilo ant nebaszninko veido o 
ir in uosi nemažai inmuilino. 
Nemažai persigairdo susirinku
sios kūmutes ir
iszgirdo lavona garse i

'I *

1
.•

Mikeliszkiu
szmeižiko 

ežio.
cziaus name ir piktuoju iszve- 
d(* \’erbiskiu kaiman in Anta
no Giedrio namu. Pakeliui bu
vo paimtas liudininku Alfon
sas IIgeviczius, ir tap penkie
se apie 7 v. vakaro jie atėjo in 
Giedrio butą.

Czia rado dar daugiau žmo
nių, ir esant 14 liudininku bū
vi) padaryta atvesto Prano Ci- 
junaiezio savotiszkas t'ardy- 
Inas.

Teisme liudininkai vienodai 
parode (kad Cijunaitis patvir- 

vagystes žymes, o 
grasinę jam teisino 

už apszmeižjma.

))

Ji atrado Pumpaleivi-

NUSZAUTAS 
BANDITĄ.

” N r. 15-me 
minėtas negyvėlis 'afft plento
pas Rudžiu giraite yra pil. 
Maczys isz Baltru’koniu kaimo. 
Pasirodo, jis ejes Vilkavisz- 
kin teisman

jis ejes 
nežinomo pikta

dario tapo nuszautas. 
žmgaus!
SUVAŽINĖTAS ŽMOGUS.
Netoli Mariampoles 

džio 19 d. vakare apie 
ant gelžkelio 
tas Kazys Žiemv

Gaila

savotiszkas

Balair 
10 vai. 

rasta suvažine- 
s 21 m., kuris

be ko j u ir su iszukta ranka at
gabentas in Mariampoles mies
to ligonine pasimirė. Spėjama, 
kad tvezia žudesis.

VARO BRAZILIJON.
Dusetos. —
Dusetu valscziu

J

ir neiszeidami

prasiszalinus

im iezio kailinius.

tino aviu t 
kai’minkai 
atsakomybe

Vėliau visi, iszskyrus Ciju- 
naiti, susėdo už stalo kortuoti 
szen'kucziavo,
isz gryežios prasėdėjo iki 12 
vai, nakties, kda visi iszsikirs- 
te. Cijunaitis gi visa laika sė
dėjo vienasn nliudes, du kartu 
išėjo in priemene vandens gert 
ir antru kartu 
daugiau negryžo.

Kita rytmet Anufras Ciju
naitis, Padjuriszkiu kaimo, pa
mate savo laiveli perirta ki
ton Vazaucu ežero pusėn. Ke
liuose žingsniuose nuo laivelio 
krūmuose atrado Prano Ciju- 

Tada, pa
ėmęs tinklą, Anufras kelis sy
kius užmėtė ji in ežerą toj vie
toj kur stovėjo laivelis, ir bu
vo surastas Prano lavonas.

Lavono drapanų kiszenes 
buvo pridėtos ąhnienu, tarp- 
akyje atrasta kraujo inpludi- 
mo žyme padaryta smūgio dar 
gyvam esant.

Antano Giedrio name velio
nis paliko kepure, ir nei szei- 
mini ūkai nei svecziai neisz- 
aiszkin delko Cijunaitis, esant 
saitam orui, nakties metu bas
tėsi lankuose. Riksmo lauke 
liudininkai negirdėję. •

Teismas Juozą, Alfonsą 
Petra Ilge vieži u» ir
liczka pripažino kaltais nužu
džius Cijunaiti ir nubaudė 
kiekviena po 15 metu sunkių
jų darbu kalėjimu*

ir
Igną Ve-

SUKYLIMAS KINISZKU 
KAREIVIU.

Tientsin, Kinai. — Visa di- 
vizije Kiniszku kareiviu pro
vincijoj Cliili, šukele maiszati, 
iszneszdami (linsinitn geležin
keli sulaikydami visa komnni- 
kaci;fe. Daug pasikeleliu likos 
užmuszta.

kūmai, kada 
cziau- 

denti, nes senukas buvo tik ap
miręs ir pajutęs muilą nosyje 
negalėjo iszlaikyti neeziaudes.

Naszle staigu atgyjimu savo 
vyro nelabai nudžiugo, nes ka
da skųstbarzdis iszeitinejo per 
duris, suriko ant jo: “Kita 
karta jaigu jis mirs, tai palai
dosiu ji neskusta.”

Senukas džiaugėsi kad adgi- 
jo ir kaip rodos da ilgai pagy
vens ant svieto.

AMERIKOS
L

" "I JI

II
* JI

POPIEŽIUS PIUSAS SU
SILAUKĖ 70 METU.

rn “Rymas. —
legramu irgromatu aplaike po- 

gimimo 
apvaiksztinejo

Eukstancziai te-

Piusas savopiežius
dienoje, kuria
malszei
Gegužio 1857 mete.
yra sveikas ir jauezesi drūtas
ir tikisi pagyventi ilgai.

kuris gimė Desio, 31 
Popiežius

SZIRDINGAS
LIETUVOJ EKSKURSIJOS 
PRIĖMIMAS KLAIPĖDOJ.

Pirmadieni Gegužes 10 d. 
priesz 6 vai. ryto inplauke in 
Klaipėdos uosta Lietuvos vė
liava pasipuoszes Baltic Ame- 

linijos garlaivis “Litua- 
Laivas didžiulis, 12,000

į
I

i. jiU41

I
■3

GYVA ŽIBINTIS.
Aunapol, Dublinas. — Verbų 

Nedėliojo, kada visi radosi baž-*|lu.; 
nyczioje ant pamaldn, kunigo 
gaspadine gamino pietus. No
rėdama priskubini ugni, užpy- 

... le ant pecziaus karasino. Licps-
Agentas aiszkino, kad Brazile nn |.įį() jv

Priesz Velykas 
•atvažiavo 

agentas
m
kažin koks kademu 
kuris rekomendavo darbinin
kams važiuoti in Brazilija.važiuoti

esasjoje esąs geras uždarbis 
lengvas p r a gy ve n i i n a s.
ninkai suvilioti
džiais patekėjo, kai kurie par
davė savo u kins ir pradėjo ru- 

“ kū

ir 
Darbi- 

gražiais žo-

pintis leidimu gavimu in 
mes sali.”

MUSZTUKAI.
Naumiestis, Szakiu apsk. — 

Nesenai Naumiesczio priemies
tyje Meisztuose insigere vaiki
nai susiginezyjo, susipesze ir 
tu peštynių pasekmes: du pa
pjauti ir keturi suimti — kalė
jime teismo laukia.

Trumpi Telegramai.
11 Hazleton, Pa. — Perkū

nas trenke in tvartu farmorio 
Mikolo Valencevicziaus, Pine 
View, padarydamas bledes aut 
$4,000.

U Tamaqua, Pa. — Kas te
kis 
i <

padegė .paleistuviu urvą 
Green Tree Inn 

nuo czionais.
dvi mylės

ATSAKYMAS.

J.C. Windsor, Conn. — Ta- 
misitos knygos likos iszsius- 
tos 29 Gegužio.
lyg šiam laikui gavote. Duoki
te žinią ar apląikete.

Manau kad

(P 
nelaiminga 
ma laukan

luini ir apėmė visa 
moterį, iszhegda- 

reKlama. Žmonys 
iszbego isz bažnyczios, bet jau 
buvo per vėlu gelbėt liepsnose 
apimta rnoteri,
trumpa laika baisiose kanezio- 
sc.

k u ri mire in

MOTINOS DIEVO PAVEIK
SLAS CZENSTAKAVE AT

NAUJINTAS SU 
ISZKILMIA.

Czensta'kava. — Daugybe 
žmonių isz visu aplinkiniu da
lyba vo ceremonijoj atidengimo 
stebuklingo paveikslo Motinos 
Dievo Czenstakavos. Keli vis- 
kupai dalybavo ceremonijoj 
kaipo ir daugybe kunigu.

Paveikslas ‘Motinos Dievo
kuri iszmalavojo lindai Szv. 
Lukoszius likos atnaujintas 
per profesorių Rutkaucka, ant 
kurio dirbo konia per du me
tus. Paskutiniu kartu buvo at
naujintas 1682 mote. Nuo tojo 
laiko praėjo 240;netu. Paveiks
las buvo labai apdulkėjus. Ka
da paveikslu nuezystino, pasi
rodė kad yra labai puikus. Yra 
malavotas ant audeklo kuris 
yra prilipytas ant ciprinios 
lentos ir manoma kad galima 
bus ji užlaikyti suvirszum du 
tukstąuczius metu.

rica 
nia.” 
tonu, Klaipeda tokio laivo re
tai temato ir isz viso pirmas 
atsitikimas, kad laivas isz New 
Yorko atplaukia tiesiog iii 
Klaipeda. Už 'tai visi Klaipe- 
diszkiai jau isz anksto suskato, 
sziam nepaprastam momentui 
ir daugybe žmonių visa ryt
metį leidosi in uosta pasitikti 
Amerikos Lietuviu ekskursija.

Neilgai po laivo apsistojimo 
prieszais muitines sandelio 
persikeldino 
svecziu eile žymesniu valdžios, 
visuomenes, spaudos atstovu ir 
sziaiip publikos ir pasisveikino 
su ekskursija ir jos vedėju, 
buv. Gai1so redaktorių p. Szi- 
m nežili.

Apžiurėjus laivu, linijos at
stovo kviestieji svecziai susė
do pusrycziu. Jaukioje salėj 
matėsi t.k. Kraszto Gubernato
rius p. d-ras Žilius, Uosto Di
rekcijos Pirmininkas p. Krau- 
szas, 
Mockeviczius, Paszto Direk. p. 
Augimas, Direk. p. St i kiurius, 
Direk. p. J. Budrys, 
nes Policijos vadas p. Mustei
kis, Kl. Lietuviu Susivienijimo 
pirm. p. Balt ris, ir invairiu ki
tu grupių atstovai, Anglu kon
sulas ir Czekoslovaku konsu
las.

Ta proga Gubernatorius p. 
Žilius pasveikino tolimo užjū
rio sveczius ir iszreiszkia 
džiaugsmu, ka<l pirmutini kar
ta atvyksti laivas staeziai isz 
Amerikos su pinna'ja 
metais ekskursija.

P. Stikloriu-s t.k. pasakė: 
Szios dienos iszkilme esą pažy
mėtina viena del to, kad pirma 
karta atplauko laivas isz New 
Yorko tiesiog in Klaipeda, ant
ra, kad tasai laivas vadinasi 
brangiuoju vardu ‘‘Lituania”, 
treczia-ir svaigiausia, kad at
vyko mus aplankyti broliai ir 
sesers isz Amerikos. 4

muitines 
prie atvykusiu

Muitines Direktorius p.
.------------- j,
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prie krauto

Isz net veži u mieste Milwau- • r
kee, Wis., likos.surasta krautu
ve geros arielkeles.

Nuo tujų butlegeriu pirkinė
jo t a ja arielka tik patys tur- 
cziai gyvenanti ant Gold Coast, 
tai yra tuojaus 
ežero.

Tasai, kuris turi pinigu, gali 
ir sziadien gerti gera guzute ir 
juokėsi isz kvailos prohibici- 
jos, bet vargszas darbininkas 
t meilinsi su munszahie. .

Prohibicijos agentas surado 
taja krautuve ir knyga kurio
je buvo suraszyti kostumeriai, 
juju adresai ir telefonai. Yra 
tai visi “dideles žuvys,” kuriu 
pravardes palicije neapgarsino 
bet turės stoti sūdo ant iszsi- 
aiszkinimo.

Bet kitaip pasielgia sznipai, 
jaigu pagauna saluninkeli su 
bonk u t e m u nsza i nes!

Laikrasztis
Guardian,” 
tikysta žmonių tikineziu in vi
sokius burtus ir sklaidytas me
lagystes tarp tamsiųjų žmonių, 
o ypatingai apie visokes szven- 
tinyhes. 'Tarp visokiu užlieku 
randasi bažuyczioje Doberau, 
Meklcmburge sekanti dalykai 
ant atminties:

Kulis szieno, kuriuo szere 
Trys Karalei savo gyvulius ei
dami in Betleju; szmotelis Lo
zoriaus ploszeziaus; szmotelis 
Juozapo ploszeziaus, kuri jam 
nuplesze pati Putifaro; žirk
les su kurioms Daliję nukirpo 
Sampsomii 'plaukus; akmenu
kas su kuriuom Dovydas užmu- 
sze milžiną Galijotą; czepczius

LELIJOS.
(Sekimas A. Mic'kevicziaus.)

kuriuo
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ir telefonai, 
dideles žuvys,

New Yorke likos
ne tik ka

iszrasta
maszinuke kuri 
pjausto duona bet ant kožno 
szmotelio užtepa sviesta. —Ne- 
užilgio gal visai nieko nedirb
sime valgydami valgius.

Didesniuose miestuose pra
sidėjo rinkimas senu daigiu ir 
apnesziotu drapanų del badau- 
janeziu Armėnu.

Aukos vra tankiai renkamos 
czionais Amerike del Armėnu 
per misijų drauguves. Bet ir to 
neužtenka idant Armėnus isz- 
traukt isz tojo vargo ir per
mainyti Armenije ant turtingo 
sklypo kuriame žmonis galėtu 
užsidirbt ant szmotolio duonos.

Bet geriausia padare žino
mas kapitalistas Fordas dirbė
jas automobiliu ir traktierių.

Vietoje bibliju, sunesziotu 
drapanų ir czeveryku, Fordas 
nusiuntė in Armėnija deszimts 
savo traktierių, su kuriais in 
laika vienuolikos dieniu suarė 
tūkstanti margu /.cmes. Jaigu 
tai butu padare Armėnai pa
gal juju senovis'/ka būda, tai 
turėtu turėt tūkstanti jaueziu 
ir 500 darbininku.

Fordo traktieriai
tamsiems Armėnams, nauja ir 
geresni būda apsisaugojimui 
nuo bado ateitoje, nes nuo ge
resnes iszartos dirvos, žeme 
iszduoda daugiau duonos, lai
mes ir <!žiaugsmo — vietoje 
vargo ir bado.

Fordas daugiau padare gero 
ne kaip visi misijonieriai, ku
rie žino vien tik dalvti bibli
jos, nes vien žodžiu nepri pi kly
si pilvą iszbadojusio žmogaus.

parode

Miestelyje Tamarack, Mich., 
kuris guli tarp Minnesotos di
deliu gi iriu atsibuvineja nepa
prastos pamaldos.

Gyventojai tosios aplinkines, 
po vadoVysta “apasztalo” 
Vernon Irwing, klūpos per vi
sa diena, 11 Juniaus, idant 

jiems parodytu koki 
stebuklą apie 12 valanda vi- 
durdienij. Susirinkę žmonys 
klūpos malszei ir melsis tiktai 
mislia pas Dieva, idant paro
dytu stebuklą ant ženklo, kad 
isztikruju randasi Dievas ga
lingas.

Ant medines toblyczios ran
dasi sekantis užraszas: 
praszysime idant mums Dievas 
parodytu koki specialiszka ste
buklą, nes tai paliksime ant 
Jojo valios, idant padarytu kas 
.Jam patinka. Todėl niekas ne
žinos isz anksto, ka Dievas pa
darys.”

Del ko tieji žmonys praszo 
Dievo idant parodytu nauja 
stebuklą?

Argi saitas svietas, ant kurio 
žiūrime su visais jdjo stebuk
lais, ne yra užtektinai dideliu 
stebu'klu, idant pertikrint kož- 
na apie^g^įyj/e musu Sutver- 
tojausf

Gerai butu kad Dievas pada
rytu tiems kvailiams stebuklą 
prisiimsdamas koki szimta 
Rusiszku kazoku su nagai- 
koms.

apasztalo

Dievas

i 4

Marijos Magdalenos; szanotelis 
Petro tinklo; bet svarbiausiu 
užlieki! yra plunksna isz spar
no Aniolo Gabrieliaus.

juos tikėjo bot 
sziadien mokslas atidarė žino- 
nims akis ir kitaip mausto apie 

szvent invbes.

Piktybe negirdėta 
Vienam dvaro invyko; 
Ponia nužudė poną, 
Kuomet ant jo supyko. 
Nužudžius slepia kuna 
Lankoje prie upelio. 
Paskui lelijos seklu 
Ji sėjo aut kapelio 
Ir sėdama dainavo: 
“Auksztai augkit, gėlėlės, 
Kaip pon’s guli duoboje 
Szaltam glėby j žemeles. 
Paskui visa kraujuota 
Didžioji piiktadeja 
Uždusus, iszsigandus 
Skubiai per miszka ėjo. 
Saulute nusileido, 
Tamsi naktis užstojo
Missflco kranksėjo varnos, 
Apuokai sukvatojo. 
Ji bego in pakalne, 
Kur teka greit upelis, 
Kur rami maža grinezia
Kur buvo vien’s senelis. 
Ji beldžiasi durysna 
Ir žadina seneli. 
Kai durys atsidarė 
Ji puolė in grintele
Visa dreba, iszbalus, 
Sukruvintas sijonas, 
Akis pervertus szaukia: 
“Oi, vyras! oi, lavonas! 
—“Tegu apsergsti Dievas! 
Prisisek, nusiraminki!
Ko taip volai vaikszczioji 
Tamsioj nakty sakyki?”

vvras

t >

Žmonvs in

taisės “ 1 >

Ir vaikszczioti seklyczioj: 
“Tai asz, vaikai, jus tėtis. 
Naktis ilga be galo, 
Ponia negal užmigti. 
Numirėlio lavonas 
Mintyj negal isznykti. 
Naktis szia i p-taip praslinko, 
Skaisti diena užstojo. 
—“Nueik, Onut’, už vartų, 
Pažvelgk, ar kas nejoja. 
Girdžiu arkliu trypimą, 
Matau dulkėta kelia. 
Bene sveeziai atjoja—

Ten prie sriaunaus upelio 
Paklausti patarimo 
Jai žinomo senelio, 
Kuriam smulkiai apsako, 
Ko atėjo praszyti 
Ir praszo patarimo, 
Kas reikia jai daryti. 
—“Ak, kaip sutaikint brolius? 
Abu nor’ mane vesti, 
Man viens ir kits dabojas 
Kaip tikra meile rasti? 
Turiu dvaru ne viena,

I

Praneszama, kad Lake City 
Koloradus valstjioje, 

gyvena Jonas llgaudas, pažys
tamas Czikagiecziams spans- 
tuvinini'kas. “Vienybe” raszo 
buk jis sziandien turtingas, 
nes valdo szerus aukso ir kito
kiu metalu kasyklos. Jis turis 
szoferius, kelis limuzinus, 
gyvenas kaip koks karalius.

Ir — uorei k nei kalbėti 
visai atszales nuo Lietuviu ir 
ju kovu už geresne ateiti.

mieste,

“Vienybe” 
sziandien

ir
j 1

Ligi 1903 metu mokytu isto-
159,782riku buvo nžraszvta

žemes drebėjimai. Daugiausiai 
žemes drebojimn Imta Italijoj, 
nes net 27,672 ‘kartu, toliau 
eina Japonija, Icur istoriku 
pažymėta 
jimai. Graikijoj — 10,306 žirni, 
dreb., Pietų Amerikoj — 8,018 
žem. dreb., Meksikoj — 5,586 
žemes drebėjimai ir t.t. Žino
ma toli gražu ne visi ženics 
drebėjimai istorininkams yra 
žinomi.

kartu, 
kur

27,562 žemes drebe-

Kuomet Senato “(•ommittee 
of the Judiciary” 
klausymus del perkeitimo pro
hibicijos instatymo, klausimas 
pakilo apie ateivius ir prasi
žengimus. Balandžio 12 d. teis
daris Alfred J. Talley, 
damas komitetui davė
ežia prakalbele kasling ateiviu 
ir prasižengimu. Teisdaris Ta- 

metus

laike

kalbe- 
sekan-

lley per penkius metus buvo 
teisdaris didžiausio krimina- 
liszko teismo New York’e, ir 
jis gana gerai apsipažinęs su 
prasižengimais ir kriminalis
tais, ir todėl jo prakalba buvo 
visiems interesinga: Jis sake: 

“Atsakant Senatorių Moans 
kalusima apie ateivius turi 
tiek pasakyti. Tas 'klausymas 
mažai suprantamas. Mes New 
York’e turime (langiaus 
viii negu bile kitas 
szioje szalyje. Nėra 
kalsuymo. 
iszpildijima instatyinu.

“Daugelis gerai 
žmonių tiki kad 
mieste kaip New Yorke 
viai daugiausia
Pavojingas argumentas. Sulig 
amon patyrimo padėjimas yra 

Paprastai ateiviai 
prisilaiko priei nstatymu. Bet 
yra sūnus tu ateiviu, kurie su
daro didžiausia Bakaičiu pra
sižengėliu mieste New York’o 
didumo.

Seka nezios ska i tl v nes 
institucijas New 

Yorke parodo kad tik 16.9 nuo- 
szimtis žmonių pasodintu ka
lėjimuose 1924 m. buvo atei
viai, ir tik 180 arba 9.7 nuo- 
szirntis svetur-gimusiu arba 
naturalizuotu.
“Tas parodo kad atieviai 
padidina kriminaliszkas sta
tistikas.”

atei- 
m iestas 
apie tai 

Ir tas apsunkina

tiki
manancziu 

didžiame 
atei- 

prasi kaista.

sekantis.

vnlstvbes
apie

ne

Žinomas automobiliu fabri
ku savininkas Henry Fordas 
savo fabrikuose duoda darbo 
net 152,800 žmon i u.
darbininku!
miesto gyventoju Fordo dirb
tuvėms aprūpinti toli gražu 
neužtektu.

Tai bent
Visu Vilniaus

B

Isz dvaro mano 
Senai in kara jojo, 
Kur gi 
Narsiai gvnes

i i

ui ilgai užtruko, 
: gyr.ca*, kovojo.

Keli metai praslinko, 
Kaip upe nutekėjo. 
Szirdis meiles isztroszkus 
Dažnai be jo liūdėjo. 
Asz viena pasilikus 
Naktimis nemiegojau 
Ir turint gražaus laiko 
Meiluži sujeszkojau. 
Ak, beda mano galva! 
Isz gėdos imu rausti, 
Valdžia už ne doiwbes 
Skaudžiai žada nubausti. 
Girdžiu pargryžta vyrai 
Užbaigė sunku kara,' 
O mane ima baime, 
Kad vvras duosiąs e garo!
Ne moteris asz bueziau, 
Kad vyras dažinotu!

Žiūrėk ton nuo kalnelio. 
—“Poniute, joja, joja, 

Į Linksmai žvengia žirgeliai
Kardai nuo saules žvilga— 
Tai mus pono broleliai.” 
—“Sveika, miela broliene! 
Kaip tamstos sveikatele?

— Ncgryžo 
Isz karo nabagėlis.
Jau metai, kaip numiręs, 
Kaž-kur kare pražuvęs.” 
—“Tai melas, neteisybe 
Drauge su mumis buvęs. 
Jau karas pasibaigęs, 
Jis gryžta pasilsėti, 
Netrukus ji akyse 
Su lauksit paregėti.
Ponia isz baimes blanksta 
Apalpo ir pargriūvi), 
Akimis verezia, žiuri 
Ir klausia: “kame buvo? 
Kur vyras? kur lavonas?” 
Palengva atsistojo 
Ir neva apsidžiaugus 
Ji sąmones nustojo. 
—“Kur vyras, 
Kur jis pražūt 
—“i 
Pirmiau parjot norėjo. 
Gal sziandien, 
Ateisiąs suraminti, 
Liūdnumą begalini 
Nuo veido tau nutrinti. 
Gal jodamas paklydo 
Palaukim diena, kita, 
Vėl iaus siusi m jesžkoli, 
Jis tur’ parjot szi ryta. 
Tarnai iszcj’ jeszkoti, 
Ilgai, ilgai jesz'kojo, 
Bet niekur nesurado 
Ir vėl namo parjojo. 
Jau buvo besirengia 
Apleist broliai dvareli, 
Bet graži szeiminike 
Pastojo jiedviem kelia.

Jus manes paklausykit 
Jei lankote lig szioliai, 
Ilginus dar pasilikit. 
Ir broliai pasiliko. 
Ruduo, žiema praėjo,,

O kur brolis?”

J)

M

J

J

mano meile?
galėjo?”

Su mumis drauge gryžo i

ryt sugryszias,

Broleliai mano' brangus,

) >

Vaikai dar mažutėliai 
Be vyro pasilikus 
Greit nyksta pinigėliai. 
Ne man už vyro eiti 
Isz naujo iszteketi,
Ne man in saldžia laime 
Gyvenimo tikėti.
Matyt, bausme Aukszcziausio 
Man mirtinai grūmoja: 
Pikta, naktine sžinekla 
Nuo manos ne atstoja. 
Vos tik akis užmerkiu, 
Baugu man pasidaro, 
Matau, girdžiu pabudus 
Kaip durys atsidaro, 
Kaip eina kvėpuoja 
Kaž-koks suvargęs ponas
Žiūriu areziau in veidą — 
Ugi vyro lavonas! 
Krap-krap ir jau ties lova 
Jis rankoj peili graibo 
Isz burnos liepsna puczia 
Ir mane siekia, gnaibo. 
Gana, gana tos baimes! 
Baisu rūmuos sodeli, 
Ne man sziame pasaulyj 
Iii meile intiketi!”

Dukrele

y

Vėl bėga, kiek tik gali, 
Plaukai imt galvos sziauszias, 
Pažvelgt bijo in szali.
—“Tai asz jog tavo vyras!”_ 
Kaž-kas krūmuos raudoja, 
O aidas žodis žodi 
Tai garsiai atkartoju. 
Sekmadienio jau rytas 
Nejaucziamai atėjo, 
Skaisti, graži saulele 
Padangei užtekėjo. 
Poniute gi ta diena 
Priimt szliuba ketina. 
Sztai jau bnžnyczioj stovi 
Būrelyje merginu. 
Areziau aukoriaus eina 
Ir pirma vainikėli 
Paėmus in rankele 
Ji klausia bernužėliu: 
—“Sztai vainike lelijos 
Gražiausios, baltos, tyros. 
Kelio gi szitos gėlės? 
Kas mano laime, vvras?” .Y • 
Iszein ’
Jo žvilgsnis taip džiaugsmin

gas,

ANT PARDAVIMO.

Hotelis su farma 45 akrai 
žemes, viskas užsėta. Namas 
16 ruimu su visom intaisom, 
parsiduoda su gyvuliais ir ma- 
szinerijom. Netoli nuo miesto,
3 mylios nuo Mahanoy City,
4 nuo Brockton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos, (t.50.

Mr. William Consavage, 
. R.F.D. No.] Box 144, 

Locust Valley, 
Barnesville, Pa.Phone 4022

TAMAQUA ŽMOGUS 
GIRIA JI.

a

i

1 i b I

■1 r iii!

9 ’ ’
vyresnis brolis,

Mr. Elmer Nester kuris dir
ba viename 
Tamaqua, Pa.,
White’s Blood ir Nerve Toni
kas yra goriausia gyduole ka 
jisai kada vartoo, nes nepai
sant kaip žmogus buna nuvar
gintas tag yduole suteikia pa
galba. Galite pirkti aptiekosc 
Arba grosernese.

dideliam sztore 
sako kad Dr.

PUIKUS TEATRAS.
A

—“Tai melas!

Sztai kraujas, o ve peilis, 
Kuriuo smeigiau su kotu! 
Jau mano vyro nėra! 
Pražuvo jo gyvybe.. 
Sakyk man, seneli, 
Kuomi nuplaut piktybe? 
Kokias maldas kalbėti, 
Kur atlaidai! keliauti ? 
Sutikcziau net bedugnėj 
Liueipieriui tarnauti, 
Kad tik szi žmogžudybe 
Tu virszu neiszplauktu 
Ir mane nesusektu, 
Priesz teisina nopaszaii'ktu.
—“Buk rami, moteriszke— 
Atsiliepe senelis— 
Pap i Idy tos pi k t y bes 
Susekti nieks negalįs. 
Ramiai namo keliauki, 
Turėk szirdy stiprybes, 
Jau niekas nežinosiąs 
Didžios tavo slaptybes. 
Slaptai ka padarysi, 
Gal tik vvras iszduoti. 
Bet jis negal atgyti— 
Tau nėra ko bijoti.”— 
Ponia isz patarimo 
Patenkinta palieka, 
Nakczia namo parbėgo 
Neprasitarus nieko. 
Vaikai pargryžtant mama 
Prie duru pasitiko.
—“Mainyte—szaukia—mama! 
Kur telis pasiliko?” 
—“Nabaszninkas? ka? Ietis? 
Nežino ika sakyti— 
“Misžke už dvaro likos, 
Sugryž vėliaus, mažyti.”

< ’ V r V

Vaikai diena ir kita 
Tėvelio klausinėjo 
Ir lauke jo savaite, 
Paskui užmirszt pradėjo. 
Ponia užmirszt negali 
Tji (didžiąją piktybe, 
Kuri ant szirdies guli, 
Kaij) akmenio sunkybę. 
Isznyko jos linksmumas 
Ir szypsena ant veido, 
Nusiminė, iszblyszko 
Ir miegas net paleido.’ 
Dažnai tamsioj naktyje 
Kaž kas praded ’ bildetis.

>,

O brolio negirdėti'. 
Gala laukias szillo oro, 
Kai paukszcziai ims cziulbeti? 
O jis karste jau guli 
Šaltoj, juodoj žomelej. 
Ant kapo jo lelijų 
Jau baltuoja žiedeliai. 
Pavasaris praėjo, 
Jau jie toliau nejoja. 
Gražioji sze i m i n i n'k e 
Abiem pasidabojo. 
Neva rengias iszjoti, 
Toliau namo keliauti 
Bet volei pasilieka, 
Kad lipksmai pajuokauti. 
Taip lauke vis ir lauke, 
Kol vasara atėjo, 
Bet brolis nesugryžo 
Ir ji pamirszt pradėjo. 
Patiko jiems dvarelis 
Ir jo graži poniute: 
Jie nori kuoilgiausiai 
Tame dvarelyj būti. 
Abu savo broliene 
Bė galo pamylėjo, 
Abu be jos gyventi 
Pasaulyj negalėjo. 
Abu ja vest negali 
Ji vieno turi būti .
Bet kaip jiems susitaikini ? 
Kaip pergalei ta kliūti? 
Abudu in broliene 
Jie, pagalios, atėjo, 
Pareikszdami jai meile, 
Maloniai prakalbėjo:

>

i
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—‘‘ Klausyk, brangi ■ broliene,
Mes ežia veltui sėdėsim,. 
Mus brolis gal jau žuvo 
Ir jo mos neregėsi m. 
Tu dar esi jaunute 
Ir skaisti, kaip saulele, 
Jaunystes tavo gaila, 
Isz mus rinkis broleli. 
Isztaro tai sustojo, 
Viens in kita sznairauja,
Abu nor’ prisigerint,

> >

4 r

Asztriais kardais szvytruoja
Iszvydus juos rūstybėj, 
Nežino; ka kalbėti 
Ir praszo valandėle 
Jai duoti pahVketi. 
Ji bėga in pakalne, 

* į

iHl

—“Dukrele,” — tarė senis,— 
Praszyki Visagali, 
Ne karta piktadejams 
Parodo Dievas kelia. 
Žinau slaptybe viena 
Kuria esu patyręs, 
Galiu prikelt ji sziandien, 
Nors metai, kaip numiręs.”— 
—“Ka, 
Dar laikas ne atėjo 
T “ ‘ ‘
Mus perskirti turėjo! 
Žinau didžiausia, bausme 
Pilnai užsitarnauju. 
Del jos sunkiai kentėti 
Lig szioliai nepaliauju. 
Kad szmcklos nusikraezius 
Visu turtu nustosiu, 
O net ir vienuolynan . 
Džiaugsmingai asz pastosiu, 
Nueisiu tamsiem girion, 
Nuo svieto alsinkirsin. 
Nekelk jo, brangus tėvo, 
Tegu viena numirsiu. 
Senelis atsiduso 
Ir krupeziot pradėjo. 
Kai parėmė jis galva, 
Jo rankos suvirpę,jo: 
—“Kol laikas, cik už vyro, 
O baime menk in szali, 
Kas amžinai užmigo, 
Jau kelties nebegali. 
Ir vyras nesugryszias, 
Nebent pati, paszauktum 
Tu vvra netikėtai 
In savo reikalautum.

ka? sakai, teveli?
J

fa geležis plienine

> >

—“Bet kai]) sutaikini brolius 
Ir už kurio teketi?”—
—“Geriausis busiąs kelias— 
Ant Dievo atsidėti 
Tegu jiedu nueina 
Priesz rVtmeczio auszrele 
Parneszt geliu isz miszko 
Papuoszt tavo galvele, 
Tegu abu isz karto 
Sau pina vainikėli, 
Jame paliekant ženklą 
Ne žymu, mažutėli, 
Kuris pažinti duotu,

gautumei iškirti 
Tikrai savo jauniki. 
Tegu jie ant aukoriaus 
Vainikus deda tyrus: 
Kurio pirmiau paimsi, 
Tas busiąs tavo vyras.”- • 
Senelio patarimas 
Iszrode jai naudingas 
Ir noras iszteketi 
Veik užgimė džiaiigsmibgas. 
Ji mano, kad vestuvių 
Ilgai nereikia laukti, 
O szmcklos nesibijo, 
Duod’ žodi noboszaukti. 
Patenkinta be galo 
Isz grinezios greit iszojo 
Ir tekina per misz'ka 
Vol in dvaru skubėjo. 
Ji bėga ir uždusta, 
Pabėgus apsistoja : 
Jai rodos kaž-kas vejas, 
Pikta ranka grūmoja

Kas pyne ta vainiką 
Kad

j

—“Tai asz jog tavo vyras!’’— 
Ji klausant žpdžius girdi,ej 1 KUIllOclilV /jJJU4Lllb 

Be galo iszsigasta, 
Skausmai suspaudžia szirdi. 
Sustoja, masto, klauso,

"i
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Kad rankom ploja, szoka 
Ir jaueziasi laimingas. 
—“Tai mano, mano gėlės, 
Nupintas vainikėlis, 
Kur randasi ženkliukas-— 
Mažytis kaspynelis.”

kitas szaukia
Jeigu jus jam tikesit. 
Iszeikim isz bažnyczios, 
Jus vieta paregėsi t, 
Kur tas gėlėlės skyniau, 
O skyniau jas szilelyj, 
Netolimoj pakalnėj, 
Pasukus in upeli. 
Ten vi 
Szale kapo szaltinis 
Galiu tai jums parodyt 
Asz eisiu pirmutinis. 
Vainikas mano yra 
Nupintas isz lelijų. 
Poniute mano szirdi 
Podraug su juo ingijo!” 
Abudu jaunikaieziu 
Sztai varžos del vainiko. 
Viens ima, kits ne duoda 
Ir baisiai susipyko.
Kardus isz makszcziu traukia 
Ir viens priesz kita stoja, 
—“Ta mano, mano, mano!” 
Kardus ore kilnoja.
Tuo lai k’ pakilo vėtra 
Ir žvakes užgeso, 
Bažnyčioj durys treszka— 
Visi baime pažino.
Atein asmuo isz karsto 
Pažįstamas isz veido. 
Visi dreba, kaip lapai, 
Net sąmone apleido. 
Ir vidury bažnyczios 
Atėjės apsistoja 
Ir dairosi aplinkui, 
Visiems piktai grūmoja 
Ir garsiai tardam’s szaukia: 
—“Tai mano yr’ vainikas! 
Nuo mano kapo skintas. 
Asz vyras, asz jaunikis! 
Man, kunige, duok szliuba, 
Asz vyras pirmutinis. 
Nedorai žmonai vargas 
Ir galas paskutinis!
Tai asz, jog tavo vyras! 
Jus broliai nedoringi, 
Abu pražūt turėsit— 
Paliksit ne laimingi. 
Abu nuo mano kapo 
Lelijų prisiskynet 
Ir tiesa, padorumą 
Paniekinot, sumynet, 
Tai asz esu jus brolis! 
Vainikai ir jus mano! 
Pirmyn anan pasaulin, 
Kur nuodėmės jus gena!” 
Bažnyczia sudrėbėjo, 
Virszus ir rūsiai griuvo, 
Ponia ir pikti broliai 
Ta valanda pražuvo.

supiltas kapas,

y

Toj vietoj, kur bažnyczia 
Priesz valanda stovėjo, 
Tiktai žemo paliko, 
Lelijos augt pradėjo. 
Iszaugo tiek auksztumo, 
Kiek pon’s žemej gulėjo 
Ir niekad neisznyksta, 
Nors laiko daug praėjo.

žemej gulėjo
t

J
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Po vardu “Szventoji Agnie
te” taipgi komedija po vardu 
‘ ‘ A me r i k on i szk a M o ksla i ne. ’ ’ 
Sulosz Coaldale Teatraliszka 
Kuopa, Nedėlios vakaru 6 die
na Juniaus Bažnytinėje svetai
nėje Coaldale, 
vai. vakare.

Pa. Prasidės 7 
I užauga suaugu

siems tik 50e. (t.45.

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

(TRADE MARK) *

Meszkos Bahamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių "Menko. Bal-

Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.
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ATTENTION!

Z

— J. Naruszeviczius.
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A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIU3
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LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

Mr. POGURST SAKO 
KAD GERAS.

Mr. Michael Pogurst mainie- 
ris isz Summit Hill, Pa. sako 
kad turėjo labai sztyva kakla 
ir niekas jam nesuteike pagel- 
ba kai|> tik Dr. Whites Oil of 
Youth linimentas. Sako kad jo 
sūnūs turėjo labai sutinusia 
ranka ir tas linimentas taipgi 
jam tuojaus pagelbėjo. Ta lini- 
menta galite pirkti aptiekosc 
arba grosernese.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias 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 užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10. ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y,

mosi, pcrszalimo,

MILL & PATTERSON 3T3., 
ST. CLAIR. J?A.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Iki prakil
niausiu.
laldotuviu, veseliu. krlksstyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonu 1373-M. I 25 Gillet Rd.»»« e

I

ežia nuo papraseziausiu iki prakil- 
____ Parsamdo automobilius del

kitiems pasivažinėjimams.
f
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“SAULE”.

I

ISZ LIETCVISZKU 
KAIMELIU

««

1 West Hazleton, Pa. f Ona, 
14 metu, m v lema duktė Ant a- 
no Szerkszniu, kurie kitados 
gyveno Szenadoryje, mirė pra
eita Ketverge sirgdama szir- 
dies liga. Laidotuves atsibuvo 
Szenadoryje Utarnhike su baž
nytinėms pamaldoms Szv. Jur
gio bažnyczioje. Laidotuvėms 
užsiėmė graborius Sakalauc- 
kas isz Mahanojaus.

►

Frackville, Pa. — Czionais 
randasi keli bolrdaužes kurie 
mano 'kad juju motores tai gy
vuliai. Metro Yurniko, 44 me
tu, likos sužeistas peiliu in 
krutinę, musztynee kokia kilo 
namie, ir randasi ligonbuteje 
pavojingam padėjimo. 
Kruszinskns 
aresztavotas 
Yurinkiene užsipylė su 
szaine, vyras nuvedė savo mo- 
toriu ant virszaus idant pagul
dyti girta moterių, tame insi- 

Kruszinskas eidmas

peiliu

Aleksa 
likosV u z

(Shay) 
taji darbeli, 

muil

maisze
paskui vyra ant virszaus. Vy
rui tas nepatiko kad Kruszins- 
kas insimaisze in jojo veikalo 
ir prasidėjo musztyne kurioje 
Y u renka likos sužeistas.

Panedcli buvo 
Lenku bažnv-

— Praeita 
paszven tinimas 
ežios. Pats kardinolas Doeber- 
ty isz Philadelphia teipgi eme 
dalybas paszventiniine.

Mount Carmel, Pa. f Ludvi- 
ka, pat i Aleksandro Kali nauc- 

rtarninko vakara 
Aslilando ligonbuteje,
ko mirė

in kur 
nuvažiavo ant operacijos, 
lione turėjo apie 45 metus.

Ve-

Ansonia, Conn.,— Del dau
gelio pažystama pana Adelai
da Kulikauckiute užbaigė pa
sekmingai mokslą New Haven 
Vale universitete School 
Nursing, 
bin. Pana Adelaida ; 
Birželio,^ „19,Qf> JUete, 
City, Pa., baigė mokslą pas 
seres Ansonijoj 1919m. kur ap- 
laike pirma garbe, kaipo ir už- 

su garbe mokslus High 
School czionais. Adelaida yra 
duktė >p. Elzbietos Kulikauc- 

vyro Fran- 
Pana Kulikauckiute 

yra žymi ir'szviesi Lietuvaite, 
mylėta ir guodota per visus ku
rie jaja pažysta. Vėlinta jai lai
mes ir pasekmes josios užsiėmi
mo del palengvinimo žmoniems 
kanezes laike ligos. Užbaigus 
mokslus p. Adelaida mano at
lankyti Lietuva, savo tėvu te- 
viszkia ir susipažyti su taja 
puikia tėvynė.

baigė

►

ofuniversitete
kuri užbaigė su gar

gime 24 
Forest

>p. Elzbietos 
kienes ir mirusio 
ciszkaus.

Cleveland, Ohio, f Mire Vin
cas Szeporaitis, 50 metu 
žiaus, 20 diena Gegužio 
trumpai ligai 
plaucziu uždegimo.

Velionis paliko didžiausiam 
nubudime paezia

dvieju

am-
P° dienu

ir
Ka-

• Wilkes-
Phila-

Petronelia.
3 dukteris, Seserį M. Augusti
na (Kazimierieeziu vienuole). 
Julijona ir Alena. Keturis sū
nus Vinca, Antano, Joną 
Kazimiera. Ttris brolius 
zimera ir Simona isz 
Barnu, Pa. Juozą isz
delphijos, dvi seseris Ona isz 
Wilkes-Barriu, ir Mare isz 
Mohnton, Pa., taip-gi pus-sese- 
ria isz Wilkes-Barr i u.

Velionis gimė Lietuvoje, Osz- 
tankino kaime, Virbalio para
pija, Vilkavis^kio apskriezio.

atvažiavo 1902In Amerika 
metuose, Clevelande pergyve
no 6 metus, buvo darbsztus ir 

per tai turėjovisu mylimas, 
dideli skaitliu draugu.

Velionis šit szeimvna
pasirengiąs

buvo 
iszvažiuot auto

mobiliam 18 diena Gegužio in 
atlankytWitkes-Barrius atlankyt vi

sus savo gimines ir draugus, 
bei staiga ta paezia diena pa

inre jo isz darbo susirgęs ir 
dvi dienas mirė.

Laidotuves atsibuvo 24 die
na Gegužio Szv. Jurgio para
pijoj su tr i jomis miszomis. 
Kebnas V. G. Vilkutaitis pasa
kė inspudinga pamokslu.

Velionio ta riaszeimyna 
szirdingai aeziu visiems gimi 
nems ir draugams kuriu buvo 
?<kaitlingas buris, už mandagu 
patarnavimu ir suraminimu 
šeimynos laike mdiudimo.

Lai ilsisi amžinam atsilsi *
Vincas, o lai Dievas suramina 
nuliudusia jo moterį, szeimymi 
ii’ gimines.

— Nedelioj, Geg. 23, Szv. 
Jurgio svetainėje, Szv. Jurgio 
Bažnyczios choras* * •jaut p. Jonui Czržauskui 
pritariant orkestrai, state sce
noje Miko Petrausko operete 

Kaminakretis ir Maluninin- 
Loszime dalyvavo isz

ge

! TYLUSIS LIGONIS.

vadovau-
ir

Czižaus'kiene,

4 4

kas.” 
bažnytinio choro parinkti 
riausi daininkai-kes: Marijona

O. Valiukiute, 
P. ydoniene, V. Jasinskas, Fr. 
Davis, J. M a rožes ir B. Velicz- 
ka. Persta t vmas

Vie-

kalbamos 
operetes pilnai pavyko ir sy
kiu publikai i n rodė kokiu turi 
musii bažnytinis choras talen
tuotu daininku loszeju.
nas ne Kataliku szrioves žmo
gus, bet gerai suprantąs muzi
ka ir <‘sas vidutiniu muzikan
tu, pert rankoje po pirmam ak
tui besikalbant pasakė:

paežiam 
i AL Petrauskui 
statant szia ope- 

taip 
sa- 

kaip (kad sziuo

4 4 Ma-
s v kill

pasakoja

cziau keletą 
kompozitoriui 
vadovaujant ;
reto, bet nei viena syki 
nuosekliai loszejai neatliko 
vo užduoeziu,
sykiu vadovaujant J. Czižaus- 
kui”. Aeziu, gerbiamasai, už 
atvirumą! Vadinasi, mes Ceve.- 
lando Lietuviai Katalikai da
bar turime taip gabu chorvedį 
ir muzika n. Czižausko ypatoje 
kad parinkime loszeju ir ju isz 
lavinime pereina ir pati kom
pozitorių Pet rauska.
dideli
M ergąiežiu
vedamas ponios Marijonos 
Czižauskienes. Garbe p.p. Czi- 

musu baž- 
nenuil-

Stebėtinu dalvku 
kapelionai apie instabu Dievo 
gailestingumą vargszams nusi
dėjėliams. Bevei'k be jokios 
regimos priežasties sielos, no- 
turinezios nemažinusios vilties 
iszganymo, yra iszgelbetos 
priesz pat žmogaus mirti. Toki 
malones stdbuklai dažnai atsi
tinka; ir tuomet kiekvienas su
virpa szventa baime ir pagar
ba. Kristaus meile savo kuri
niams .kartais taip apsireisz- 
kia, kad jie puola antkeliu, 
iszsigamle Visagalio akyvaiz- 
doje.

Vienas man žinomas kunigas 
buvo kapelionu žymiausioje sa
vo 
jau daių 
teikdamas 
kuomet diena 
lauke invairius skyrius ir pri- 
vaczius kambarius, neszdamas 
Dievo malone savo ypatingu in 
tikinaneziu būdu. Jo plaukai 
buvo balti kaip sniegas, bet isz 
stuomens jisai buvo tiesus kaip 
lendre. Jo kunigiszki rubai be 
mažiausios demeles;
rydavo didelio inspudžio savo 
nepaprastu pamaldumu. Ne 
vienas,

laika prie jo lovos. Laikas nuo 
laiko jam buvo kalbama apie 
jo siela, vienok jis niekuomet 
neat sake ne žodžio, nežiūrint 
kas 'butu jo lankytojas. Po ku
rio laiko tik keletas žodžiu ar
ba maldele su atsidusimu buvo 
sukalbama tu,
matyti jo mirsztanczio be žo
džio apie savo siela ir ateinan
ti gyvenimą.

Praėjo szeszi menesiai be jo
kiu pasekmių. Bent taip atro
do. Ligonis vis tylėjo; 
kuris girdėjo ji kalbant.

Szi ryta viena seserų slau
giu praėjo pro jo kambarį. 
Tartum ja kas nors verte ineiti 
ir meiliai ji pasveikinti. Lieju
si ji paklausė ar jisai gal ko 
nori.

kurie negalėjo

rr

v ra

J isai

inspudi dare 
didžiulis 

ponios

Pai pat 
Jaunu 
choras

žauskams ir garbe 
nytiniam chorui už jo 
stanti triūsa dainos ir muzikos 
srityje, kaip bažnyczioje, taip 
ir ant estrados. Dirbkite ir to
linus, garbes užmokestis jus 

miazesne garbe ir 
tėvams, kuriu sūnūs ir dukre
les tame chore dalyvauja.

l’ž keliu menesiu ponstva 
Czižauckai keliaus in Uetuva 
atlankyti gimines.

garbes
laukia.

Lietuviazka* Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą, 

Prieiname preke*.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefoną* 149

apylinkes ligoninėje.
g metu tenai darbavosi 

inspudžio, 
isz dienos jis

gilaus

jisai da-

pamaldumu.
klausydamas jo gilaus 

skambaus balso, dievo'tai ir pa
lengva iszt ariama kiekviena 
szventa žodi, nuėjo su jo pra- 
szvmais in

Viena diena asz ji aplankiau 
jo kambariuose

isztariama

amžina gyvenimą.

lis isz rod e la
bai užsimanstes, todėl asz pa
klausiau priežasties.

— Matai, 'Teve — jis (are — 
asz, taip sakant, stoviu szia- 
dien tylus priesz viena instabu 
Dievo gailesįingumo atsitiki-

Jau keli menesiai kaip pas 
guli vienas ligonis. Kuo-

j, asz

ma. 
mus 
met ji atvožė in ligonine 
stengiausi sužinoti kokio jis ti
kėjimo, bet jisai visai nekalbė
jo. Atrodė nekantrus, kuomet 
asz prisiart indą vau ir net nu
sikreipdavo, kad manes nema
tytu. Po daugelio bandymu asz 
turėjau prisipažinti nieko ne
laimėjęs. Tuomet asz pave
džiau ji seserims, kurios visuo
met sulaukia isz ligoniu padė
kos pareis^kimo, kad jos suži
notu ka nors apie ta nebyli li-

Uacziau ir joms nepasi-

Kuomet

goni. Tacziau ir joms nepasi
seko. Net ir gydytojams szitas 
žmogus vos atsakydavo viena- 
skiemeniais,
dais buvo stengiamasi jam 
teikti malonumo ir patogumu.

Mimesis po menesio slinko, 
bet in vargsza ligoni nebuvo 
padaryta jokio inspudžio. Pa
galiau jo liga 
nepakeneziarna, kad tik su di
deliu sunkumu buvo 
kam nors iszstoveti trumpa

ners visokiais bu- 
stengiamasi

pasidarė tokia

galima
nors
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AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

H

Jaigu > 
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą ! 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei ! 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- J 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami 5

Todėl Jus jaueziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite !; 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0. į 

639 West 18-th St - Chicago, III. ;
T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $ —...
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

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

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
» " ■' . . '»' ----- ----------------—............................

«

retas

vėl žiūrėdama antM

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Elenyte liko na- 
9/

tarė ligonis. Asz

Niekas manės ne

(

tarė

Skid k i ne .neseno i Veselka 
atsibuvo, 

Ir mano kuinas iii ten užkliuvo
Szlai ka man kalbėjo, 
Net isz juoku drebėjo.

Mate, kaip viena kvailiuke,
• Novos vadinosi misiuke, 

Iii vyro kelnes pasirėdė, 
Ir iii szoniis pasirėmė.

Po pecze kaip monke 
landžiojo,

O vyras ligonbuteje dejavo, 
Visiems Lietuviams sarmatos 

• pridaro,
Ir badai daugiau ka tokio 

pada re...
Jau ka toji ipa'dukele iszdaro 
rUai no arsziause tb neiszdaro

Jokios jaustos ne turi del 
savo vyro, 

a i les aszaros 
ligonbuteje byra.

Jaigu toji misiuke 
neapsimalszys

Tai mano kūmas buDnistro 
papraszys

Taja monke isz peczes 
iszvarvs,

Arba ant sausos szakos 
pa ka bys.

* * *

Isz miesto vidutinio
Dvi bobeles bamliileis 

iszsi'bostino,
Mat turėjo czesus gerus,

Tai no paiso apie savo vyrus, 
viena ilgai būti negale jo,

K uriani <r&

*

L.-j

y 

y

Apie devynis brolius ir ju 
seseri Elenyte.

Buvo devyni broliai ir sesuo 
Elenyte. Tėvai mirdami paliko 
Simams po kulneli, o dukteriai 
kumele, motina szi t u devynių 
kumeliu. Broliai iszvažiavo in 
kariuomene o 
mie.

Ilgai ji lauke broliu: perėjo 
devyneri metai, o 
taip nėr. Tada ji pasikinkė sa
vo kunielyte ir iszvažiavo bro
liu jeszkoti.

Važiuoja, važiuoja ir nežino, 
ar toli da jos brdliai, ir užgie
dojo: “Sužvengk, kumele, 
žveng, juodberele: kur tavo de
vyni sūneliai, lai mano devyni 
broleliai!”

Sužvingo kumele ir Elenyte 
isz tolo, 
iszgirdo 
žvengimą. Elenyte 
ton pusėn, isz kur girdėjo žven
gimą. Važiuoja ji pro dideli

ju kaip nėr,

lojo:
e-

su-

isz
down i u

už szimto m vii u, 
kumeliu 

nuvažiavo

miszka, žiuri — atbėga kiszke
lis ir sako: 
mane

ji vardan Dievo Tėvo ir 
liaus ir 
Kai tariau

Ir

rp -

Bet viena ilgai būti negalėjo 
Už nedėlios namon 

parpiszkejo,
0 kita kur ten mėtosi, 

Po apygardas trankėsi.
Turiiut tu bobų vyreliai niekai 

Suvis kaip koki kazelekai, 
Jaigu visa vale; bobom duoda 

Niekad in kaili ne duoda.
Prisiminė, pliekite in kaili, 

Su virvagaliu [įer sėdynė vali 
Pinigu bobai nepaveskite, 

Veluk in banka nuiieszkite.
♦ *

Ei tu Bostono
aipsimalszy k,

Ant gyvasties savo vyro 
nesi va ryk,

y

♦

gyvanaszle

y

y

y

— Taip — jis tarė aiszkiai. 
A r galecziau gauti laszeli van
dens?

— Žinoma — atsake sesuo.
Ji tuojau nuėjo ir atnesze 

stikline tyro vandens. Jis pa
dėkojo jai, ir kol ji pakele jo 
galva, kad geriau jam butu 
gerti, jinai iszdryso pratarti:

— Kaip 'tamsta gaivina tas 
vanduo! taip lygiai kriksztas 
gaivina nemaria žmogaus sie
la! Asz manau, kad tamsta ap- 
krikszt v'tas.

niekuomet nebuvau krikszty- 
tas. Asz nepriklausau ne vie
nai bažnycziai. Jai priklausy- 
cziau, lai tikrai prie jusu.

— Ar tamsta norėtum Indi 
apkriksztytas kataliku? — uo
liai užklausė sesuo.

t— Noreeziau, jai galecziau— 
tarė jisai, 
klausė.

— Asz maniau, kad tamstai 
be pertraukos buvo kalbama 
apie tikyba— tarė nustebusi 
vienuole.

— Asz nesupratab — nuolio- 
Ižiai atsake ligonis.

— Bet tamsta dabar supran
ti — fese jinai. Tamsta nori bū
ti apkriksztytas, kad greieziau 
pasiektum damgn!

— Taip, asz noreeziau!
— Palauk Valandėle 

sesuo.
Ji greitai a'tejo in mano kam

barį ir nustebino mane, saky
dama, kad No. 46 noris būti ap
kriksztytas. Asz paszokau ant 
kojų ir, stula rankoje, nuėjau 
in jo kam bari. Aky mirksnyje 
pamaeziau jo veide mirties sze- 
szeli.

— Ar nori būti apkrikszty
tas, mano sūnau? — tariau. Ar 
tamsta tiki visa, ka szventoji 
Kataliku Bažnyczia moko?

— Taip! asz noriu būti ap
kriksztytas! Asz tikiu visa! — 
pasigirdo aiszkus balsas isz jo 
lupu.

Asz pastveriau stikleli van- 
dens, kurio sesuo jam buvo at- 
neszusi. Jisai buvo beveik pil
nas. Asz pradėjau lieti ji ant 
ligonio kaktos, krikštydamas

OU-
Szvemtosios Dvasios! 

“Aeziu Dievui” ir 
atsisukau iii seserį, kuri stovė
jo szalia manes su rankszluos- 
cziu rankoje, ji suszuko:

— Žiūrėk, Teveli!
Asz a'tsigryžau iu ligoni. Ji

sai sunkiai alsavo ir, man in ji 
bežiūrint, jisai tuojau mirė.

— Kaip senai ’tai visa atsiti
ko? — paklausiau.

— Ndbus dar valandos,
dabar Teve Aleksandrai, ar ga
li man pasakyti kaip tasai 
žmogus gavo Krikszto Sa'kra- 

j mento malone a Ubą kaip tai bu
vo, kad Vieszpaties gailestin
gumas vylėsi juo, kaip ir atsi
sakydamas jo apleisto iki kol 
jo siela nebus iszgelbeta? Szie 
yra begaliniai klausymai, ku
riu pats saves klausiu; kuomet 
diena isz dienos tarnauju inval
iduose atsitikimuose, kurie ten
ka sutikti szioje garsioje ligo
ninėje. Kokios yra tos slaptos 
priežastys szi'tu visu stebuklu?

Abu tyle’jome. Pagaliau jis 
tarė: j

— Daug stebuklu bus ati
dengta paskutinėjo Teismo die
noje, bet didžiausia visu — tai 
Dievo gailestingumas.

kad Vieszpaties gailestiu-

Priesz kitus nelok 
Veluk nustok.

Neprikalbinek idant vyra 
nuszautu,

Dieve nepraszyk kad fabrike 
užmusztu,

Ba tavo vyras apie tai gerai 
žino, 

Iszgirsta apie viską nuo 
kožiiQ.

“Juk balsai szunu, 
Ne eina prie dangiszku vartų 

Ne tavo galybėje smerti 
iszpraszyt,

Ba tave pirma gali isz svieto 
isz va r v t.

Duokie gera pamokinimą 
savo dukreliai, 

Paklydusiai aveliai,
Kuri su savo vyru taip gyvena 

Kad tasai ndlaimingas per 
dienias stena.

Mano rodą gera, 
Perpraszyk savo vyra 

Gyvenk sutikime,
Kaip dieviszkam prisakyme. 
O jaigu da karta iszrunysi, 
Tai jau nuo manes 

nepasislėpsi,
Badau tave WatCrburyjo, 

Tr kitojo vietoje;
Nuo manos niekur nepasislėpsi, 

Niekur nepabėgsi.
< 1

W. Szrieidėris ir Sūnūs

y

y
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> GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm*
■ krlksztynoms ix> tt.

Bell Telefonas 90
J J?! T

“Elenyte, pavėžėk 
atsiveja mane szaulys 

su skalikais!”
Elenyte paėmė kiszkeli ir in- 

dejo vežiman. Skalikai prabė
go pro szali. Važiuoja ji toliau 
ir privažiuoja laume. Laume 
važiuoja geldoje kiaule pasi
kinkius, žarnoms insivadėle- 
jus, bjauriais apsitaisius skar
malais. Važiuoja jodvi toliau 
ir privažiuoja dvi upes. Laume 
ir sako: “Elen 
simaudyt! Szita upe pienu te
ka, ana krauju verda...”

“Elenyte 
szita upe

Laume supykus griebe ir isz- 
suko kiszkeliui kojyte. Bet 
Elenyte nepaklauso laumes ir 
ne ėjo maudytis. Važiuoja to
liau ir ve*l privažiuoja dvi 
upes. Vėl laume szaukia:

Elen, Elen, eiksz maudytis! 
Szita upp pienu teka, 
krauju verda!”

Kiszkelis sako:

I

Elen, eiva pa

O kiszkelis sako: 
neklausyk laumes: 
krauju verda, ana pienu teka!

—K. T. V. — Laivas. 215 E. Centre St. Shenandoah.
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anoj

Paskui 
menesio pilnati uždainavo: “O 
menuli, menulcli, pasakyk man 
jaunai, ka danguje veikia ma
no tėveliai?”

Ir menulis jai atsake:’'
—Tavo tėvelis midų, 

geria, Tavo motute gijas daro!
Laiime-ragana iszejo ant 

priebuezio ir suriko drutu bal
sų:

“Tavo .tėvas meszla mėžia, 
Tavo moezia skiedras renka!”

Broliai iszgirdo Elenyte dai
nuojant — jiems labai patiko 
tos dainos, ir kita naktį vyres
nysis brolis nuėjo drauge ant 
arklius jos dainuojant paklau
syti. Bet jis greitai užmigo ir 
nieko negirdejo. Kita nakti nu
ėjo kitas brolis. 'Pasai taip pat 
užmigo ir negirdejo dainavimo. 
Taip ėjo visi broliai i.^z eilios, 
bet ne vienas negirdejo. Ant 
galo priėjo eile jaunesniam jam 
broliui. Tas 
mete miegas.
pradėjo, kaip kas nakti, verkti 
ir uždainavo:

Laume-ragana midų, vyną 
Broliu sesute žirgelius

v v na e/
t

n
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y

iszejo

y
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atsigulė ir apsi- 
Tada Elen v te

i 4

aszaros krinta, 
metu kažinkas sužibėjo

Pamaczius

Broliai sako:

411
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goria, 
gano!”

Paskui brolis Elenytei sako: 
pajeszkok man galva!” 
Elenyte jeszko jam galva ir

jis pajuto, kad isz jos akiu 
ant jo gaivos 
Tuo 
ant jos rankos, ir brolis pažino 
Elenytės žiedeli, kuri jai buvo 
motute palikus. Brolis nuste
bės paklausė, isz kur tas žiede
lis? Elenyte viską jam apsakė. 
Ant rytojaus broliai isztcpe ku
mele degutu ir pastate prie du
ra. Paskui nuėjo pas laume ir 
sako: “Einam, sesule, po soda 
pasivaikszczioti!”

Laume iszejo.
arklį po durti suriko: “ko-gi 
ežia toji kumelio stovi!”

Broliai atsake: “suszerk jai, 
sesule su ranka, tai nueis.”

Laume suszere kumelei, ir 
jos ranka prilipo. Broliai sako: 
“szerk su kita ranka, tai toji 
atszoks!”

Laume suszere, ir kita ran
ka prilipo. Ji spyrė su koja — 
ir koja prilipo; spyrė su kita, ir 
kita prilipo.
“szerk sesule, su pilvu, tai at
szoks rankos ir kojos!”

Laume suszere, ir visa prili- • 
po. Tada broliai sako kumelei* 
kad nunesztu ja ten, kur saule 
neužszvieczia ir vejas neužpu-* 
ežia, joks žvėris neužeina, joka 
pauksztis neužskrenda; paskui* 
kad vyno upeje nusimazgotu irt 
szilko pievoje iszsivartytu iij 
pargryžtu namo.

Kumele taip ir padare, o bro* 
liai ir sesuo laimingai gyvenų 
ir dabar gyvena, jaigu da no 
numirė. Toliaus bu^

ne-“Elenyt 
eik: szita upe krauju verda 
anoj pienu teka!”

Laume supykus iszlauže kisz- 
keliui kita kojyte, o Elenyte 
paklauso kiszkelio ir noejo 
maudytis. Vėl važiavo toliau ir 
vėl privažiavo dvi upes. Kisz
kelis vėl neleido Elenytei mau
dytis. Laume išlauže jam tre- 
czia, ir ketvirta kojyte. Ant ga
lo, nusuko galvyte ir kiszkiu- 
kas pastipo. Vėl privažiavo 
dvi upes. Laume Elenyte vadi
na kraujo upėn maudytis. Bet 
nebuvo, kas persergti Elenyte, 
ir ji nuėjo SU laume maudytis. 
Laume greieziau iszszoko isz 
upes, užsivilko Elenos rubus 
ir insisedo jos vežiman. Eleny
tei nebuvo ko daryti. Ji turėjo 
užsivilkti laumes skarmalais, 
insisedo geldon ir važiuoja. 
Laume storu balsu sugiedojo: 
“Sužvengk kumele, sužvengk, 
juodberele: kur tavo devyni 
sūneliai, ten mano devyni bro
leliai!”

Kumele nepaklau.se laumes 
ir nesužvingo. Laume liepe 
Elenytei užgiedoti. Elenyte su
giedojo ir sužvingo kumele. 
Sužvingo devyni kumeliai vi
sai netoli. Laume ir nuvažiavo 
ton pusėn. Broliai jos nepažino 
ant drapanų/tarė, kad ju se
suo, bet labai stebėjosi: ju se
suo, Elenyte, buvo labai graži, 

I o szita tokia baisi, drūta. —“O 
ežia mano piemene!”— pasakė 
laume ir parode broliams Ele
nyte.

Broliai jos nepažino, bet jos 
veidelis primine jiems seserį, ir 
jie norėjo priimti ja ruman. 
Laume neleido, sako, kad jinai 
eitu naktį arkliu ganyti. Bro
liai pasodino laume už stalo, 
mylėjo ja, midiim, vynu girde,

y

I

o; Elenyte nuėjo arkliu ganyti. 
Elenyte ganydami arklius ver
kė ir gailiai dainavo: “Laume- 
raganA midų, vyną geria, bro
liu sesele žiogelius gano!”
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Ruffles ir 
"Charleston© 
Šokis.
Rok ir »trep»ėk ir galv, kraipyki 
Bet saugokis nepnkrėsF 
šokėjui akis pleiskanom.

met žmogus apsileidžia pleišką-

Ruffles
Pleiskanų mirtinas prieias tuo-’

Bet saugokis neprikrėsk savo 
įokėjui akis pleiskanom.

Htikro yra apgailėtina, kuo-

nom.

t’

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka per

nustebinti.
i------ ----------------

paltą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and So. 5th Sla. 

Brooklyn, N. Y.

Pamėginkite bonkg per sa
vaite ar deiimtj dienų, o busite 

____ V 
65c. vaistinėse arba 75c. per

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVTSZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY I

I

t

Laidoja kunua numeiraliu. Paaamdft 
automobiliui dai laidotuvių, krikas- 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .U

Caatja gt. Mahąnoy City, Pa«
M
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SAULIS I

ŽINIOS VIETINES — Rynkevfcziaus drapanų

Ketverge Dievo Kūno, 
bet bus szvesta Nedėlioję.

— Ponas Antanas Stebulis 
isz Kearney, N. J. lankėsi ke
lias dienas pas gimines ir pa
žystamus ir prie tos progos 
atlanko redaksije “Saules.“ r

— Daugelis žmonių isz mies
to dalybavo pazevntinime Lie- 
tuviszkos bažnyczios Girard
ville.

— Komitetas rengia planus 
ant didžiausios
Dienos“ Ixiikside parke 
Augusto menesi jo. Bus tai tik
ras atpuskas ant ’kurio ketina 
suvažiuoti svecziai isz visu ap
linkiniu. a

— Ir szimet aplaike garbe 
Juozas, sūnūs Juozo Urbonu, 
635 W. Spruce ulyczios, nes už
baigdamas High School turės 
pasveikinimo prakalba (salu- 
tatorian) in studentus. Juozas 
aplaike didžiausia garbe moks
le.

Saules.

Lietuviszkos 
Ixiikside

44

sztora turės dideli iszpardavi- 
ma visokiu drapanų del vyru ir 
vaiku. Siutai vertes $25 ir $35 
parsiduos laike szito iszpardrt- 
vimo tiktai po $19.50. Taipgi 
turime naujausios mados 
marszkiniu, sziandieniniu 
skrybėlių, kepurių ir to visko 
kas jums reike ant puikaus pa
sirėdymo.
szio didelio iszpardavimo o ne 
tik ka busite užganadytais, bet 
ir suezedinsite pinigu. — W. 
Rynkcvicžius, 233-35 W. Cen
tre ulycia. (t. J. 15

nau jausies

Ateikite pažiūrėti

— Adelaida, duktė F. W. 
Boczkausku, redaktoriaus 
“Saules, 
West Chester Normal pedago- 
kiszkos mokslai nes perleist ke
lis menesius aut vakaciju. Ki
ta meta užbaigs mokslą.

parvažiavo namo isz

— Ponstva F. Veliviai isz 
Lost Creek atlankė gimines 
mieste atvažiuodamas naujam 
Dodge automobiliuje.

josios 
už paaukavima

naminiam

Klimaszaitis,

Ve-

Paliko

— Likusi naszle a.a. Juozo 
Mockaiczio sudeda karszla pa- 
dekavonia visiems tiems kurie 
dalybavo laidotuvesia 
iąylimo vyro,,
puikiu žiedu ir toms moterems 
kurios prigalbejo 
darbe laike josios nelaimes ir pjet. 
nuliudimo. 
’ f Antanas

62 metu, gyvenantis ant 37 D 
uliezios, mirė Nedėlios va k a ra 
sirgdamas trumpa laika, 
lionis pergyveno Amerike apie 
40 metu atgal, gyvendamas vi
sa laika Mahanojui.
tris dukteres ir du sūnūs kaipo 
viena anūkėli.

— Berta Radauckiute, 327 
iW. Pine, turėjo nepaprasta 
atsitikima Nedėlios* vakariu. 
Supdamasi ant rakinezeriaus 
ant gonkeliu, slaigai apvirto ir 
nukrito nuo gonkeliu susižeis- 
dama gana skaudžiai, 
yra kasierka American sztore 
ant 200 E. Centre uli.

— Palicije iszvaike Pane- 
delio po piet “szuniszka pik
niką“ Inmberjardije kur užti
ko pusgirta moteria su pen
kiais vyrais isz kuriu du pa
bėgo o moteria ir du vyrus už
dare kozoje. Tokia ypata kuri 
taip pasielgė, negalima vadyti 
moteria, nes vardas moteres 
toikiai netinka, nes yra sunisz- 
kos veisles sutvėrimas.

— Kokis tai nežinomas 
bambi l ist as 
Stanislova Vasilaucka, 622 W. 
Mahanoy Avė., arti Staniklio. 
Vibtoje nuvežti sužeistąjį pas 
daktaru, tai apriszo jam žai- 
diri ant galvos su skepetaitia 
ir‘paliko ji pus-gyvi grabeje. 
Kiti automobilistai ji surado 
ir nuvožė pas daktara kuris 
susiuvo žaiduli. Matvt dreive- 
ris būdamas szeszkinio budo, 
pabėgo.

— Artimoje Tunnel Ridge 
kasyklų sztebeliu, 
Albertas Želeniakas, 16 metu, 
430 E. Lloyd uli. Shenadorio 
važiuodamas motorcikliu, 
sidure su automobilium kuri 
vare Franas Kaulinskas taip
gi isz Shenadario. Trenksmas 
abieju maszinu buvo baisus, 
kad net Albertas 
nutomobiliaus 
keliolika smarkiu žaiduliu ir 
likos nuvežtas in Shenadorio 
ligonbuti ant sutaisimo. 
maszinos likos 
trenktos.

— Neužilgio in Mahanoju 
ketina atsilankyti garsus gies
mininkai p. Jonas Czižauckas 
sh savo paeziule pirm negu isz- 
važiuos in Lietuva atlankyt te- 
vis^kia.
turi czionais daug pažystamu 
ir giminiu ir vargonin’kavo ke
lis metus S v. Juozapo bažny
czioje. Laukiame maloniu sve
teliu

turėjo

Berta

tai 
baisiai sužeidė

Suimtojo,

SU-

nukrito po 
paneszdamas

smarkiai
Abi
su-

Ponstva Czižnuckiti

f. A Z.*'

An t Atlas Szukaitis auto
mobiliu agentas Willys Knight 
kuris turi bizni ant 820 E. Ma- 
haitoy avė., ana diena pardavė 
du karus automobiliu del dau
gelio žmonių Skulkino paviete, 
kurie buvo užganadyti isz savo

i______Jpirkimo. k

— Pirmas Lietuviu Dienos 
atstovu suvažiavimas dėlei su
rengimo 12-tos L. D. invyko 30 
d. Gegužio, 1926m. Szv. Juoza
po parapijos saloje, Mahanoy 

PrasidėjoCity, Pa. 2:30 po

atidarė gerb.Su važia v i iria 
Kun. P. (’zesna.

Atstovai dalyvavo isz sCkan- 
cziu kolonijų:

Shenandoah: Kun. V, Dar
gia, A. Vasczila, T. Križanaus- 
kas, J. Savukynas, A. Urbo
nas, P. Giebas.

Tamaqua: Kun. J. Klevins- 
kas, Pr..Dulke, J. Žilionis, M.

Isganaitis, A.Vilkaitis,

•J. Maili

J. /Al-
\. Maczonis, F. Ala 11-

M. La-
M. Gelc.-

Pittsburge, 
Chi-

ir
Ižd.:

J.
S ta ūke v i ežiu s.

Coal Dale: Kun. Tiszkus, V. 
Jasulaitis, J. Gibas, 
konis.

Minersville: Kun. J. A. Ka
ralius, K. Lapinskas, 
k n uskas, 
džarskis.

M t. Carmel: Kun. S. Po vi ki
nis, S. Petruszkeviczius, K. 
Pranekeviezius, A. Dambrauc- 
kas, P. Slavėnas.

St. (’lair: Kun. Matulaitis, J. 
Vanagaitis, J. Januskeviezius, 
S. Radzeviczius, A. Varkalas.

Mahanoy Cit v: Kun. P. Czes
na, S. Rutkauskaite, 
pinskas, V. Jusaitis, 
žele, A. Leskauskas.

Isz svarbesniu nutarimu, nu
tarta laikyti 12-ta Lietuviu •r
Diena 16 d. Rugpiuczio, 1926. 
(Vieta bus paskelbta vėliau.)

Nutarta visa pelną skirti Se
serimi in tris dalis; Seserims 
Praneiszkietems
Seserims Kazimierctems 
eagoje, ir Seserims Kazimiere- 
tems Pažaislyje, Lietuvoje.

In Valdyba iszrinkti sekanti:
Pirm. V. Jusaitis,

I Vice Pirm. G. Vanagaitis
H Vice Pirm. Pr. Dulke 
Raszt.: S. Rutkauskaite

S. Radzeviczius.
M. Lapinskas

Ižd. Glob.: Kun. Matulaitis 
ir AL Vilkaitis.

In Presos Komisija: Kun. J. 
Karalius, Kun. P. Czesna ir G. 
Vanagaitis.

Suvažiavimas užsibaigė 5ta 
valanda.

Stiv. Raszt. S. Rutkauskaite
11-tos “L. D.“ atsibuvu- 

Rugpiuczio 15, 1925, Lake 
Side Park, Pa. pasekmes/buvo 
se'kanczios:

1 neigti
* Iszeigu

. Pelno
Bal. 1924m.

stos

lit"

“L. D.

$2,950.37
1,844.35 

$1,106.02
103.19

Viso
Pasiunsta Vilniui vaduoti 

$1,209.21

$1,209.21

PARSIDUODA FARMA.
I

Farma 108 akeriu su budin- 
kais tiktai $1,700. Taipgi mai
nau farmas ant miesto namu. 
Farmos su gyvuliais ir maszi- 
noms. Raszykite angelskai.

V. G. McMasters, 
Dept. C. P. 0. Box 275

_ 1 Erie, Fa.

•— Szio miesto vardas keis
tomis, bet pats jisai labai malo
nus, Jo gyventojai dar malo
nesni. Ypacz gera inspuji da
ro linksmas, 1 
szirdis klebonas kun. P. Czes- 
na. Savo pasiszventimu ir 
darbsztumu jis gražiai sutvar
kė parapija. Galima pasigerėti 
gražia bažnyczia ir mokykla. 
Ncsenei pastatyta 'seserimi na
mas; man teko garbe ji ji pa- 
szventinti (30 Geg. 1926m.)

Czia turėjau progos pasi
klausyti 
giesmių; bažnytinis choras da
ro tikrai gero inspudžio.

Seminarijos statybos (Vilka- 
viszkyje) klausymą kleb. P. 
Czesna nuoszirdžiai paaiszkino 
parapijonams ir pats paauka
vo $25.

Isz Shenandoah, Pa.

svetingas, gera-

bažnyczioje gražiu

Nedėliojo 30 Gegužio, Szv. 
Juozapo bažnyczioje szio as
mens aukojo Vilkaviszkio Se
minarijai.

Kun. P. Czesna — $25. (beto ža
dėjo intaisyti altorių) ; Al. ir Jonas 
Mockaicziai ir K. Pangonis po $10.00 
J. Balczius, Ona Sajoniuto, Kaz. Ta- 
raseviezius po $5.00; Petras Baro
nas $3.00.

Po. du dolerius aukavo: Dr. V. 
Milius, Br. Sklaris, St. Hubertą, V. 
Luckus, P. Norkūnas, J. Bonaviczius, 
J. Lukosziunas, V. Rynkcvicžius.

$1.50 aukavo — Ad. Urbonas.
Po $1.00 aukavo: Ig. Pangonis, Pr. 

Szarakojis, Ant. Laukaitis, J. Luckus, 
V. Kvedera, VI. Lasmanas, A. Tarnu- 
lonis, J. Toszaitis, Al. Pagiegalicne, 
R. Czebatąricnc, Ona Jcnkerticne, 
Pr. Szimoniene, Ona Matulevicziene, 
M. Vizgirdiene, M. Gavelis, A. Liut- 
kauskas, M. Szileikis, J. Petrusevi- 
czius, J. Krasauskas, J. Služelis, J. 
Paliokas, J. Steponaitis, A. Zabarauc- 
kas, M, Baranauskas, V. Szerksznis, 

J, Bendinskas, St. 
, V. Pangonis, J.

Ig. Mociejunas, . 
Alcksandraviczius, 
Paulaviczius, J. Tamoszaitis, P. Ku- 
brta, J. Stoczkonis, F. Pangonis, J. 
Kauszicne, M. Navakicne, M. Dani- 
sevieziene, Ona Geldotienc, J. Pctru- 
szioniene, Z. Baczkauskione, Rcklai- 
tiene, J. Valukonis, A. Minelgicne, P. 
GuKzczius M. Szabunas, D. Bcncvi- 
ezius, V. Lapinskas, A. Mažeika, A. 
Aniuleviczius, J. Siteviczius, M. Ab- 
romaviezius, A. Vulentanaviczius, J. 
Alanskas, A. Kazlauskas, J. Becza- 
lis, J. Kazakeviczius, T. Janczoras, A. 
Akuleviczius, M. Wolsko, A. Simo
naitis, J. Jcnczius, Juoz. Mociejunas, 
M. Raiteliene, B. Varanavicziene, C. 
Baukiene, J. Pakaszicno, Ona Szerks- 
niene, M. Bendinskicno, R. Kuržins- 
kine, J. Grigaliūniene, M. Kralikiene, 
M. Leskauskiene, J. Baksziute, M. 
Mocicjuniene, R. Aponikitne, J. An
driuliene, Al. Ptasznikieno, Ona Lau- 
kaitične, M. Lapinskas, J. Toruta, D. 
Czilinskas, A. Daniseviczius, S. Stul- 
ginskas, J. Ganas, M. Zablackienc, G. 
Pętkevicziene, U. Turauskiene, K. 
Litvaitiene, J. Alanskicne, M. Juo- 
deszkienc, A. Bražinskas, V. Juo- 
dcszka, A. Lieguvienc, M. Arlaus
kiene, A. Radžiuniene, M. Szatiene, 
A. Juodcszkiene, Ona Sabiene, B. 
Grig, J. Kaminskiene, M. Dzimidio- 
ne, K. Urboniene, Elz. Služelicne, J. 
Pcczkaitiene, Ona Stankcviczicne, A. 
Leskauskas, M. Kralikas, A. Saka
lauskas, J. Bendinskas, J. Aleksan- 
draviezius, M. Budrcvicziutc, Ona 
Budrevicziutc, J. Valentą, St. Kubi
lius, A. Kranauskas, M. Geležcle, St. 
Rusteika, J. Jonaviczius, Ig. Braz
džiūnas, Iz. Turauskas, K. Žėglis, S.

J. Andriuszkeviczius, A. 
Sapiega, J. Pateckas, J. Kriukus, J. 
Liegus, J. Stuczka, M. Luckuviene, E. 
Tarasevicziene, K. Budrevicziono, V. 
Pungoniene, J. Lesevicziene, Ag, Zu- 
garlnskiene, R. Žardeckienc, A. La- 
žauskiene, ir Zofija Rutkauskaite.

Smulkiais surinkta (atomus 
vietine kolekta) 35.50. Taigi 
isz viso surinkta $253.50.

Gerbiamiems aukotojams ir 
Visiems, kurie kokius nors bū
du pagialbejo, tariu jiuoszir- 
džios padėkos žodžius!

Kun. A. Steponaitis 
Vysk. Kurijos kancleris ir iu- 

galiotinis Amerikoje.
64 Church St., Pittston, Pa.

Avižienis,

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietu viszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Antras floras Kline Namo.
19 W. Center St. Mahanoy Oity
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

KANTICZKOS arba giesmių knyga,- 
paprastais kietais apdarais. Preke >1, 
Su geresneis apdarais, preke >1.50 

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

Preke 25c

— Sėdėdamas ant krėslo, 
mirė staigia inirczia John Me-
Andrew, 339 E. Lloyd uli., De
coration dienoje.

— Raimundus Navickas li- 
nuvežtas in Miserieordia 

ligonbute, Filadelfije ant ope
racijos.

k 08

— Juozas Nevedančiais, 628 
E. Centre uli., 
Shenandoah fkasyklosin. Gydo
si namie." ,

— Kada Martinas Aleka, 
107^ E. Lloyd uli., sėdėjo mal 

b a a

likos sužeistas

atėjo trysszei ant gonkeliu, 
vyrai ir pradėjo žmogeli plakt 
nemilaszirdingai, jog net dak
taras turėjo sužeista dažiuret.

— Nedėlios diena užsika
binės ant nutomobiliau szono, 
Kazimieras Antanaviczius 'kon 
sulmanas, nukrito po automo
biliu kuris pervažiavo jam abi 
kojas bftt nepavojingai.
t Vincas Kazmi ras 

vietinejė ligonbuteje ; 
mas koki laika.
dukterį, anukelia, 3 brolius ir 
viena seserį.

1 mirė 
sirgda- 

Paliko viena

— Aleksa Palakonis,
E. Lloyd uli., mirė nuo apde
ginu) kokius aplaike neseiiei o 
jojo draugas Kazimieras La- 
bulis likos užniusztas. Velionis 
buvo v v ras

I
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buvo vyras naszles St rol ienos 
(Birsztoniutes) kitados mies
to burmistras.

— Vincas Kanclerius ir W. 
Dower likos sužeisti Ellengow- 
an kasyklose per nukritimą au
glio. Kanclerius likos nuvežtas 
in vietine ligonbute. Petras Ra- 
žukas, 322 E. Tjloyd uli., likos 
sužeistas Indian Ridge kasyk
lose. '

— Shenadorio konsulmonai 
ant savo mitingo turėjo tikra 
bolszevikiszka posėdi ir krau
jo praliejimą, nes 
miesto dažiuretojai
vieni kitiems t orias kad net ju
ka pasiliejo isz uosiu. Neapy
kanta tęsęsi nuo kokio tai lai
ko iki tulžis truko.

guodotini 
apdaužė

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus su 
visokioms viga/loms. 
turi 17*/jxl50 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus isznioketi o 50 
doleriu ant menesio 
elektros, 
kambariai ir gėrėtas. 
35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmo’keti o 20 
doleriu ant menesio. tinote 
kad Frackville auga ir ncužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
x 315 So. West St., 

, Shenandoah, Pa.

Namai

szi luina-
8iszpopioniotos, 

Lotai

Žinote

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

ANT PARDAVIMO.

PARSIDUODA FARMA.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas

du, kuriuo kūdiki* gali jums pa
sisakyti, kad ji* jautam nesma
giai.

yru vienatiniu bu-

Puiki farma 34 akeliu, 
ram padėjime, 6 ruimu namas 
szviesa ir telefonas, 
tvartai 30x60 pėdu. Du jauni 
arkliai, 1 karve, 
geriausias vanduo, 
das, apie 5 akieriai girios. Tik 
J5 miliutu nueiti in 
Arti Freeland, Pa. 
pigiai del greito pirkėjo.

Jacob Feissnes, 
R.D.No.2, 
Telefonas R—14 Freeland, Pa.

(J. 8.)

ge-

Naujas

daug visztu, 
žuvu pru-

kasvklas.
Persiduos

White Haven, Pa.

• išakyti, kad jin jautam nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikiu verkia del 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Gcriautis Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
! i r tikrai palengvins jo akaustni ' 
r apgalėk jo pyktj, jei vidurių 

užkietėjimas yra to priežastimi..
Pareikalaukite veltui siun

čiamos pavyzdinės bonkutčs.
Bambino galite gauti pas savo 

vaistininku arba tiesiai is labo
ratorijos po J5c. už bonka.

P. AD. RICHTER A CO.
Berry and So. 5th Sts. /

Brooklyn, N. Y. /
ry and S
Brooklyn,

lialkitnu,

<&

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kronisxkos Ligos.

Serganti Vyrai ir Motere* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Silpni,
II

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket
vertais ir Petnycziomis.
landos: 9 ryte iki 8 vakar*.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofi.oa va-

T Marijona Kovalezikieno, 
gerai žinoma senuke, 

savo dukterį p. 
Martiniene Juodėszkiene, 424 
E. Centre ulip sirgdama koki 
tai laika. Josios vyras mirė ke
li metai adgal. Velione pergy
veno mieste apie 40 metu. Lai
dotuves atsibus Subatos rvta

■>ZVr. 
Jurgio bažnyczioje o kūnas bus 
palaidotas ant Leukiszku ka
piniu..

Velione buvo gerai žinoma 
po visa miestą, nes užsiimdavo 
akuszerysta. Poni Kovalczikie- 
ne per taji laika “pagavo“ 
tukstanezius vaikueziu. ’

žinoma
Utarninke paš

ui 1 re

su bažnytinėms apeigoms f

taji laika

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

, gcrkli- 
sunkaus kvėpimo, 

kurtumo, uži-

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis 

uis dusulis, 
nosines kataro,
mas ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtino pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrastu ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

SU PLAYER-PIANA
Savo namuose galima SZokti 
senus Lietuviszkus szokius 
arba dainuoti senas Lietuviu 
dainas kuriuos szirdi siekia, 
kurias kiekvienas isz jusu 
puiūkia pagrajins.

PARDUODAME ANT
* LENGVU M0KES0ZIU

Pristatome in jusu namus su 
savo t rokais ir duodamo d v- r • 
kai 24 reisus, uždangala, sė
dynė ir tuninima.
Cumberland Plejerei .. $385 
Chandler Plejerei .... $475 
Rudolf Plejerei $550 ir $675 
Haines Plejerei..........$700
Lauter-Humana $725 ir 850 
Pasiusime katalogus dykai.

JONAS LIZDAS
477 S. MAIN ST.

WILKES-BARRE, PA.

Antras Floras, 
POTTSVILLE, PA. i

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.
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Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoku Milijonus Del Kušlos’’

1.7.;
‘» s

P 
. t
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SMAGIOS GUMINES KURPES
GuminGs kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškią, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojvį — ne per 
šiaurios ir ne per Ii uosos.

“Ball Band 
miausios.

/ ’1 »

B A L LwB AN D'

11
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Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius y 
kuomet juos matai, 
kvienos poros.

Žemiaus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drųta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

4

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.

3

Galite matyte paveikslus
Paveikslai

Pamatykite visa pasauli per musu 
pui’ u Stcrcoskopa arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios me
džiagos,
kaip tikrame gyvenime.
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos 
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir 
Venecijos, teipgi daugelis kitokiu 
puiku paveikslu. Su kiekvienu stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir 
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi 
mes pasiuneziame gero modelio gva- 
rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
luksztuose, kuris rodo laika labai 
teisingai ir užteks jumis per daugeli 
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100 
paveiksliu vertes mažiausia >8.00 
mes parduodame tik už >4.75. Su 
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus 
galite apsaugoti savo namus,
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o 
$4.75 užmokfsyte kaip tuos daigtus 
aplaikysite savo namuose. Užganėdi
ni mas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
preke pigi. Adresavokitc sziteip: 
PRACTICAL SALES COMPANY,

Dealt 52
CHICAGO, ILL.

Pri-

1219 N. Irving Ave.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

H. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-Pree.
J. E. FERGUSON, Kai.
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