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ISZ AMERIKOS
BAMBILIAUS AUKA
UŽMUSZTOJI LIETUVAITE 
BUVUSI JAU NESZCZIA.

VietosCleveland, Ohio. — 
Anglu laiikraszcziai paskelbė, 
kad nesenai ežia ligoninėn ne 
g>wa inneszta Lietuvaite, Elze 
Skrebinto, jau buvusi neszczia. 
Isz to kilo spėjimai, kad ja nu
žudo kas nors, norėdamas pa
slėpti slaptos meiles vaisiu.

Kaltininkai bene bus du Len
kai, kuriu pavardes yra Tom 
Besmagy ir Leo Penkows’ki. 
Vienas isz ju jau 
kad jie su
automobiliu ir turėjo su savim 
Skrebinto. Nežinia, k a jie 
ja dare, (ik sake, kad Skrebin
to isz automobilio szokusi ir 
pati užsimuszusi. Jie dar mano 
kad ji tik taip prisitrenke, to
dėl ilgai važinėjo, maži r esą 
atsigaus; bet matydami, kad ji 
nebekruta, atvožė prie 
Aleksis ligonines, ežia ja
fiienyj padėjo ir patys pabėgo.

Tai dar viena isz tu istorijų, 
apie merginu 
automobiliuose 
nuotahkiLs vaikinais!
FORDAS PADIRBS 

EROPLANA DEL
20 PASAŽIERIU.

Detroit, Mich. — Eroplanas 
visas padarytas isz metalo, ku
riame sutilps dvideszimts pa-

prisipažino, 
draugu važiavę

su

st. 
pri-

vAžinejimasi
n cz lorossu

^.H.) *

LIETUVYS
PAKARTAS

JUOZAS CZESNAS UŽ 
PACZTININKO 

UŽMUSZIMA.

MIRE KARTUVĖSE.

St. Harrisburg, 111. — Birže
lio 17 diena kaip 9f55 ryte ežia 

Chesnas 
metu am- 

o

pakartas Joe
o o

buvo
•(Juozas Czesnas) 
žiaus. Mirties bausmei jis bu v 
pasmerktas irž užmūszima seno
lais^ku isznesziotojo William’o 
Unsell’o praeitu metu Rugpiu- 
czio 8 diena.

1926 mete Rugpiuczio 5 die
nos nakti Czesnas su kitu vai
kinu. Alfredu Dixonu, buvo

namus 
laimėjo

Alfredu Dixonu
i nsi I a u že in Un sei 1 ’o 
pleszimo tikslu. Jie 
keletą doleriu. Tais pinigais jie 
pasidalino dar su trecziu Sc

iagram ir 
Czesnas,

bili, Joe Ingram.
Dixon buvo suimti, 
bijodamas, kad Unsell kartais 
jo nepažintu ir neiszduotu, nu
tarė sena laiszkaneszi nužudyt 
ka ir padare.

irgautas, 
mirtim.

Bet jis buvo Ku
daba r nubaustas

PATROTINO KUNIGYSTA 
KAD PANIEKINĖJO 

STEBUKLUS.
Rochester, N. Y. — Past oris 

Daktaras Frank E. Smith li
kos praszaWntas nuo kunigys
tes per Pittsburgo sinodą 
Evangeliku Liuteronu valdžia, 

i atskalunir 
kas kiszasi tikejimiszku pažiū
ru; 233 dvasiszkieji balsavo už 
ji o 256 prieszais ji. Sinodo ko
mitetas pripažino pastori 
Smith,

per

Rnžicriu, buS padirbtas neuž- kurie ji pripažino 
ilgio per Ford Motor Co. Taip 
sako virszininkas tosios dirb
tuves William B. Mayo. Sake 
jisai, kad naujas eroplanas bus 
du kart didesnis ne kaip da
bartiniai croplanai dirbami 
per Fordo kompanije kuriame 
sutelpa deszimts žmonių.

pripažino
buk jisai prieszinasi 

mokslui Nekalto Prasidėjimo 
Pa n e 1 es Szuencz i a u si os,Szuencziausios
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PASIKORĖ SU ROŽANCZIU
ANT KAKLO.

Hazleton, Pa, — Nesenei li
kos surastas pasikorelis Juo
zas Bochenia, 45 metu, kurio 
lavonu rado kabanti ant me
džio su rožanezium ant kaklo. 
Palicija padare tyrinėjimą ir 
dažinojo, buk Juozas parėjus 

darbo pasirodo in geri au
dra pan a-s, pavalgo vaka- 

iszdalino vaikams ken-
džiu, atsisveikino su paezia ir 
iszojo. Jojo pati pasako, buk 
josios vyras labai rūpinosi kad 
juju suims apleido juos keli 
menesiai adgal ir gal rūpestis 
ji prispyrė prie pusi korimo.

isz 
si as 
riene

AUKSZTA BAŽNYCZIA
KURI BUS 23 LAIPSNIU.

New York. — Manhattan 
(Congregational Church pradė
jo griauti sena ba'žnyczia ant 
76-tos ir Broadway ulycziu o 
ant tos vietos pastatys nauja 
bažhyczia kuri turės 23 laips
nius augszczio. Toji bažnyczia 
kasztuos suvirszum du milijo
nus doleriu, turės sztorus ir 
hoteli susidedanti isz 600 kam
bariu, del žmonių kurie yra ne
turtingi ir del jaunųjų kurie 
pribuna in New Yorka jeszko- 
ti darbu ir negali mokėti dide
liu randu už kambarius.
94 METU, PACZIUOJESI SU 

37 METU MOTERE.
esmių 

ir turiu
Chicago. — “Asz 

Williamas Chachman, 
94 metu, o sztai mano sužiedo- 
tine Ona Movers turinti 37 mo- 

.tus.” -.Taip iszrasze .ženybu 
laisnus rasztĮninkąs sude. Wil
liamas jau buvo karta vedos, 
bet jo pati mirė penki metai 
adgal. Sako, kad antru kartu 
pacziu'ojasi todėl kad jam la
bai nuobodu.

.Taip iszrasze .ženybu

W« o. BOCZKOWHKI* tre«. A Hp

[AMERIKONAI ISZGERE 
DAUGIAUSIA KAVOS.

Saint Ijouis, Mo. — Pagal 
apskaitymu, tai Amerikonai 
kas metas Iszgcre 121 Iii Ii jo
nus puoduką kavos, penkis mi
lijonus kožna valanda arba po 
75 tukstanezius kas sekunda. 
Szimet iszgors pusantro bilijo
no svaru kavos ir 106 milijo
nus svaru arbatos.

Amerikos praeita meta par
gabeno isz Brazilijos kavos už 
721 milijonus doleriu.

Omaha, Nebr.

ATLIKO KELIONE 
ANT BAISIKELIO 

25,600 MYLIU.

Ana diena
atvažiavo in,czionais ant baisi- 
kclio (dviraezio) 24 metu Ber
toli Hull isz Sztokholmo, Szve- 
dijos, padarydamas lyg sziai 
dienai 25,600 myliu,
mas kelione, aplink svietą. Isz 
czionais keliaus in Minneapo
lis. Jaunas Unit 
vo

n'žmoka

atlikda-

raszo apie sa- 
keliono del laikraszczio 

DagbladettSvcnska Dagbladett” kuris 
jojo keliones kasztus.

PIRMA RASZOMOJI
MASZINELE

Suv. Valstijų 
sas iszdave net

Sainuel W.

V. W. BOCMKOWBKI, lAiMr

Isz Visu SzaliullSZ LIETUVOS
38 METAS II

ANT SVIETO RANDASI 
27,650,976 AUTOMOBILIU.

Washington, D. C. — Skait-; 
lis padarytas po visa svietą pa
rodo kad lyg 1 dienos Sausio 
1927 mete, ant svieto radosi 
visokiu automobiliu arba mo
toriniu vežimu; tai yra: pasa- 
žieriniu automobiliu, troku, 
bosu ir motorcikliu. 27,650,976 
arba 3,176,688 daugiau ne kaip 
1926 mete.

Suvienytose Valstijose, Ame
rika, randasi 80 procentas ar
ba 22,137,965; Anglijoj 1,023,- 
651; Francuzijoj 891,0(X) o Ka
nadoje 826,918. Po tam seka 
Australije su 365,615; Vokieti- 
je 319,000; Argentina 222,610; 
Italija 138,177; Iszpani'je 135,- 
000, Nauja Zelandija 128,228 
ir t.1.

KOKI TURĖSIME ORĄ 
SZIA VASARA, r

Washington, Pa. — Vienas 
isz geriausiu oro inspetoju 
Herbert Janvrin Brown, inspe- 
ja szitoki orą szia vasara:

Turėsimo ankszczia žiema, 
daugiau ciklonu, kokis sunai
kino dali Floridos praeita Sep
tember!, keliolika lediniu vie
sulu, trūkimus debesiu, kurie 
užlies kelis miestus ir bus szal- 
fa vasara. Nuo 28 Juniaus lyg 
2 JulajauR, turėsimo szalczius 
kurie pndaris daug bledes 
Ohajirje ir Pietinėse valstijo
se. Komu labai mažai užderės 
o obuoliu bus visai mažai, szal- 
cziai sunaikins daug kviecziu. 
Dideli karszcziai bus laike Ju- 
lajaus ir Augusto menesiuose.

Brown inspejo Mississippi 
tvana keturis metus adgal ir 
yra žinomas kaipo vienas isz 
teisingiausiu t ipspetoju 
ĮAinerike.'

viso
kiu stc'buklu, atpirkimas nusi
dėjimu per krauju ir prisikėli
mą Jėzaus Kristaus ir daug ki
tu priežaseziu.

DAUG ŽMONIŲ 
ISZKELIAUNA 

IN EUROPA.
Chicago. — R. A. Procter, 

virszininkas praszpartu bjuro, 
apreiszke, buk skaitlis turistu 
(keleiviu) iszvažiuojenti at
lankyti savo gimines Europo
je, pasidaugina kas motas dau
giau. Tik paežiam Chicagos 
distrikte jau iszduota 13,680 
praszpartai lyg sziam laikui, o 
da tikisi iszduoti lyg 1 Liepos 
15,000. Priežastis keliones yra 
daug smagesne ir lengvesne 
kelione per mares ir daug ma
žiau ergelio del keleiviu. Visi 
praszparto bjurai yra pripil
dyti praszymais 
praszpartu.

68,000 AUTOMOBILIU ANT 
VIENOS ULYCZIOS.

Chicago.— Michigan avenue 
yra viena isz kru tumiausi u 
ulycziu ant svieto, pagal tyri
nėjimus padarytus per du vir- 
szininkus, kurie apskaito buk 
ant tosios ulyczios in laika vie
nos paros pervažiavo daugiau 
kaip 68 tukstaneziai automo
biliu tarp Madison ir Wash
ington ulycziu — vienam blo
ke. Ant kitu bloku pervažiuo
ja nemažiau kaip 50 tukstan- 
cziai automobiliu iri laika dvi- 
deszimts ketures valandas.

oro

iszdaVimo

Pagal

GERIAU EIT IN KALĖJIMĄ 
NE KAIP MOKĖTI 

TAKSAS.
Washington, Pa.

lygybes tiesas, tai moteres turi 
mokėti taksas kaip ir vyrai,
- «■», _ - - ....bet daugelis moterių tujų in- 
statu nepildo, tvirtindamos 
kad užtenka jaigu juju vyrai 
moka taksas ir todėl užsispy
rė nemokėti. Bet nekuria tak
sonai neturi jokios mielaszir- 
dystes ant moterių 
aresztavoje už nemokėjimą 
taksu ir uždaro jaises in kalė
jimo. Ana diena likos uždary
ta kalėjime Mrs. Karolina Be- w 1 M M.

kurias

hanna, kad neiržmokejo $5.80 
taksu. Yra tai jau treczia mo

įAmerike.

tore kuri vėlino sėdėti kalėji
mo ne kaip mokėti taksas.

Frackville, Pa. — Czionais 
taipgi likos uždaryta Pottsvil- 
les kalėjimo Laura Mervine už 
nėmokejima taksu. -

STATYS AUKSZTA NAMA.
New Yorkas. 

pradės statyti nauja narna prie 
kampo Lexington ir 42tos uly
czios. Tasai namas kasztuos 25 
milijonus doleriu. Bus 625 pė
du auksžczio ir turės 52 Horus 
ir bus naudojamas del visokiu 
ofisu.
OPERATORIAI NORI 

ANGLEKASIAMS NU-
MUSZT 30 PROCEN

TĄ MAŽIAU.
Philadelphia. — Czionais 

prasidėjo posėdis tarp angle- 
kasiu ir operatorių niinksztu 
anglių 'kasyklų vidurinėje 
Pennsylvanijoj, Ohajuj ir 
West Virginijoj. Operatoriai 
kanccz spiresi numuszt angle- 
kasiams 30 procentą mažiau, o 
jaigu anglekasiai ant to nesu
tiks, tai bus priversti uždaryti 
savo kasyklas. Operatoriai lai- 
kis atidarytas kasyklas pagal 
Jacksonvilles sutarti pakol ne- 
padaris sziokia tokia sutarti. 
Locnininkai tvirtina, buk uni
jos kasyklos Pennsylvanijoj ir 
West Virginijoj moka po $7.50 
ant dienos prastam daiJbinin-

Neužil'gio

Ohajuj

kui o unijos kasyklos moka 
tiktai po penkis dolerius ant
dienos. * \

1

Patentu Ofi- 
2,380 patentu 

raszomoms maszinelems ir ju 
pagerinimams. Yra sunku su
rasti kas buvo pirmu iszradeju 
raszomos maszinelcs nes labai 
daug žmonių bando produkuo
ti kokia nors maszina, kuri už
imtu vieta ranku raszto. Bet 
pirma pasekminga maszinele 
buvo patentuota Birželio 23, 
1868m. dvieju Milwaukee 
spondėju, C. Latham Sholes ir 

Soule, ir Carlos
Glidden, kapitalistas. Tas pa
tentas ir teises vėliaus buvo 
parduotos E. Remington ir Šo
nams, ginklu iszdirbejams, ir 
maszinele pervardinta Re
mington raszomoji maszinele.

Per ilga laika tik teismo ste- 
nografai, advokatai ir didžiau- 
si'os biznio firmos vartojo ra- 
szornas maszineles. Bet szia- 
dien raszoina maszinele užima 
savo ypatinga vieta biznyje 
nes in trumpa laika galima at
likti milžiniszku darbu su pa- 
gol’ba raszomos maszineles. 
Amerikos raszomos maszineles 
randasi beveik kiekvienoje pa
saulio szalyje ir 
kiek daug
minta jos pardu'otos.

1923m. Suv., Valstijose bu
vo 73 insteigos kurios gamino 
raszomas maszineles arba j u 
dalis. Tos insteigos pasamdė 
16,896 vyrus ir verte produktu 
dasieke $52,000,000.

nepaisant
maszi uoliu paga-

UŽ TAI KAD NEGYDE, 
TAI IR GYVAS.

O! sveikinu poną dak-
tara!

—• Perpraszau, bet asz ta- 
mistos no'pa'žystu...

— Kaip tai, juk mane dak
tare priesz meta gydei.

— Ar isztikruju! tai man 
didelis dyvas, kad tu da szia- 
dien gyvas....! *

KYTRAS VAIKAS.

Motina kalba savo šuneliui 
pasaka:

— Matai Franuk, ar ne
graži toji pasaka, ka tau per- 
skaieziau ? Mat vilkas papjovė 
vcrszeli, 'ha buvo netiktas.

• — Mamyte, graži pasakė
le. Bet jaigii verszelis butu ge
ras, tai mes butumem papjovia 
ir su valgia. Na, ar no taip t... *

"!t
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Ludavenai.VYSKUPAS MICHALKEVI- 

CZIUS LENKU MONAR- 
CHISTAS. 
“ r m rnszo. 

pranosza,

NAUJAS LAIVAS
PERPLAUKS MARES

IN DVI DIENAS.
— Telegramai

kad iszradejas ir
Ettore Bu- žinomas polonizatorius

M ichalkevi-
molorini laiva, kuris gales per-'•ežius pastaruoju laiku tapo

Paryžius, 
pranosza, ] 
fabrikantas laivu 
gal t i, dirba aliejum kurema

plaukti per mares Atlantiko 
isz Bresto, Franc i jos

L.Ž.
Robot n ilk

Kauno.
< (

niaus

kad 
Vii-

vyskupas

savanoriu monarehistu
Nesenai vienoje Vii-

agita-
in New toriam.

Yorka in laika penkesdeszimts niaus bažnyczioje Michalkevl- 
po devynesde- ežius pasakęs prieszkonstituci- 

szimts myliu ant valandos, ni “pamokslą”,
Laivas bus nedidelis tiktai 120 mendavo investi Lenkijoje' mo
pedu ilgio ir asztuoniu pėdu ' nareli i ja.
ploczio, turės asztu'onis mote
rius, viso 2,500 arkliu pajėgu.
DREBĖJIMAS ŽEMES SU

GRIOVĖ MIESTĄ, DAUG 
UŽMUSZTA IR SU- 

ŽEISTA.
London. — Smarkus drebė

jimas žemos kuris atsibuvo 23 
Gegužio 
svietas

va'laudii, arba
i

< ( pamokslu kuriame roko-

PASIKORUS MERGAITE IR 
LIETUVOS POLICIJOS 

ISZMINTIS.
— Isz 24 in 25

dienos Gegužes, miszke ties 
mokykla pasikorė 17-18 metu 
mergaite Zose Lenskyto. Pasi
korimo priežastis ne visai aisz- 
ki. Velione tarnavo Liudavo- 
nuose pas pilieti Janczenka ir 
buvo giriama, kad darbszli 
tarnaite. Paskutiniu laiku szei- 

intart i, 
y pacz

■if!

'III

ir tik dabar apie tai 
dagiiVlo,

Liangchov, provincijoj Kansu, 
arti Mongol isidko rubežiaus, 
Kin uosiu.

Daneszimai 
burmistras miesto, 
szininku ir gyventoju likos už- 
muszti ir sužeisti. Daugelis na
mu ssugruvo kaipo ir du mald- 
namai įkurie turėjo jau suvir
szum 2,000 metu.,
KALNAS UŽGRIUVO FA

BRIKĄ, 30 UŽMUSZTI, 68 
SUŽEISTI.

Bogota, Columbia

atsitiko

rubežiaus

bukpranesza, 
daug vir-

Bogota, Columbia. — Trisde- 
szimts dnrbininlku 'iikhfl”"TTŽ- 
muszta o G8 sužeisti, kada nuo 
artymo kalno nuslinko keli 
tulkstaneziai tonu žemes ir ak
menų ant audiny ežios artimoje 
Medeli no. Apie szimtas darbi
ninku likos užgriauta, 
kas visas sunaikintas.

Fabri-

NERIMAVO BE 
“SAULES,” TURĖJO 
VELA UŽSIRASZYT

- -,. ■ -A—

* ‘

Prisiuncziu pinigus už laik- 
raszti “Saule” ir nepykite ka 
taip ilgai nėprisiuncziau, nes 
tame buvo sekanti priežastis. 
Kokis tai vyras prigimdo ma
ne kad u'žsiraszytau laikraszti
(neiniiia vos i u koki, nes isz mu
su azalies tai nemandagu—R.)
PaskaikV.iau kelis numarins to
jo laikraszczio, man visai ne
patiko nes iszrode man ant bo- 
dioviszko, prieszingas musu 
tautai ir valdžiai, todėl nemė
gau ne iii ji pažiūrėt. Mano 
“Saule” tai yra tikrai katali- 
k i szkas-k r i k szcz i'o n i szka s lai k - 
rasztis ir ji skaitysiu kol gy
vas busiu.

Linkiu jum laimes ir kuono- 
geriausio pasisekimo jusu dar
buose ir laimingo gyvenimo,

Pasilieku su pagarba,
J. J. Duryea, Pa.

Argi reikė geresnio pripa’ži- 
“Saules,” kuri no 

prieszinga tikėjimui no 
Dievui, juk balsas žtnoniu tai 
balsas Dievo.

nimo del 
yra

Saules, M

• •

NAUJOS MADOS 
SALAMONAS.

M

“Robotuilk” klausia Miehal- 
kevieziu, ar prieszvalstybiniai 
pamokslai irgi i nei na in vvs- 
kupu pareigu sriti.

Isztisais metais, anot 
botniko”, szis “dusziu gany
tojas” svyravo, nežinokiamas, 
kokia tautybe, Lenku ar Lietu
viu, bus jam naudingiau pasi
rinkti, o 
“mokyti ’ ’ 
rasztis pataria

žiūrėti bažnvezios rei'ka-•k

irgi i nei na in vy

4 i Ro-
”, szis ” 
svyravo, n ež i noki a m as

dabar noris’kitus 
monarch)zmo. Laik- 

“szventam vy-
rui” 
lu.

Prezidentas Smetona”.

LIETUVA TURI KARO 
LAIVA.

Klaipeda. — Birelio 15 die- 
na, atvyko uostau pi mintinis 
Lietuvos karo laivas, užvardin
tas “
Ji turi anuotu ir kulkosvai
džiu. Jo uždavinis bus kovoti 
su juriu kontrabandistais. Lai
vas statytas Vi^kiętijoj.

'■ i || -1 , * ■ <
SENOVISZKA 

GINKLĄ.
Seredžiaus miestelio gyven

tojas A. Grybinas veždamas 
isz Lazdonos upelio

mininkai pradėjo ja 
kad szi ta vaginejanti, 
isz krautuves. Pagaliau pradė
jo ja gazdinti atiduosią polici
jai, kad ja suszaudysia ir kitu 
baisenybių prikalbėjo, isz .‘o:> 
baimes sako, ir pasikorusį.

Ryta, pasifkorele apžiūrėjusi 
policija neleido jos nuimti nuo 
virves, bet paliko kaboti dar 
ir antra diena. Minios žmonių 
ir net maži vaikai ėjo žiūrėti 
ir visi baisėjosi, nes pasikorele 
kybanti po medžiais, atrod<‘ 
baisiai, o jos motina, broliai ir 
seres ežia pat alpte alpo. Žmo
nes tuo piktinosi. Dabar mo
ters, vaikai ir net kai kurie vy
rai, mate toki baisu vaizdu, bi
jo pro ta vieta eiti, o mokiniai 
bijo žaisti savo aiksėtoje. Pa
sikorimo vieta prie pat moky
klos aikszteles.

PESZTYNIU AUKA.
Szi Sekmdieni, Klaipėdoje, 

Gegužio menesio 29 diena tu- 
lasis batsiuvis P. Mikalauskas, 
gyvenas Aleksandro gatvėje, 
pasikvietė pas save savo
žystamus ir draugus, ir kaip 
paprastai gražiai sau linksmi
nosi. Besislcirstant nnmo, apie 
9 valanda vakare, kilus gin- 
czams del vienos ežia dlayva- 
vtjsios merginos, vienas daly
viu, V. Janulionis, pradej

pa

I

RADO

isz Lazdonos upelio akmenis 
kalkėmis degti, užtiko giliai 
žemose labai keisto pavidalo 
giiikla, kurio szonia stipriai 
i n tai sytas titnagas ir riestas 
juodo metalo skeltuvelis. Radi
ni-radėjas žada atiduoti Kauno 
muziejui.

ARKLIAI KRINTA.
Rokiszkio apskrityje labai 

pradėjo dvėsti arkliai. Yra to
kiu kaimu, kad neteko nu 10 
iki 20 arkliu. Pristigus pasza- 
ro, arklius paleido laukan, o 
būnant szaltam pavasariui žo
les nėra, arkliai nusilpsta, su- 
szala, o darban kinkant gauna 
miežiu ar rugiu, avižų trūksta, 
kas arkliui ir pakenkia.

PERKŪNO AUKA.
Grikszai. — Pereita Ketvir

tadieni, Klaipėdoje, Birželio 
menesio 2 diena, kilus audrai 
ir lietui perkūnas nutrenkė p. 
Budrio ūkyje viena tarnaite 
mirtinai, Ikita sunkiai pritren
kė, 
pagalbos tapo atgaivinta. Be 
to, tuo pat perkūno kirtimu už- 
musztos dvi karves. Taigi nors 
sziais metais perkūnijos iki 
sziol nebuvo, tai dabar ji pasi
rodo tikrais savo žiaurumais ir 
pareikalavo tokiu milžiniszku 
autku.

KEISTAS VERSZIUKAS.
Kaunas. —Skaudvilėje, Kre

tingos apskrityj, vienas pilie- 
kada jo

kuri teikiant reikalingos

I
.1
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V. Janulionis, 
muszti 'kaikuriuos jam nepa
geidaujamus dalyvius, t aržiau 
buvo nuramintas. 
Mikalauskui namo, Janulionis 
ji lydėjo iki namu ir praszesi 
in vidų, bet Mikalauskas nelei
do. Iszejus laukan Mikalausku 
užpuolė ežia belaukiąs .Janu
lionis ir ji taip sunkiai peiliu 
in krutinę sužeidė, kad po ke
liu minueziu Mikalauskas mi
re. Janulioni policija suome ir 
perdavė teismui, 
jau senai žinomas 
Kiek seniau del pesztyniu, ku
riose Janulionis lygiai kaip szi 
karta, 
peiliu sunkiai sužeidė 
vyriszki, buvo nubaustas 
oziau tas jo ne’iiainoko. Už posz 
tynęs jis buvo seniau paliuo- 
suotas isz tarnybos, gi dabar, 
rodos, sulauks tikrai pninoki- 
nanezios pabaudos.

DEL MERGINOS.
Kaunas. — Gegužes 26 diena 

apie 5 valanda vakaro Glau- 
sziu miestelyj Szetos valscziuj 
vietiniai gj’ventojai Adomas ir 
oJnas Jakai, del nesantaikos 

mergina užpuolė to pat 
miestelio gyventoja 
Nekiseravicziu ir užmusze ji. 
Policija kaltininkus sulaiko ir 
jie tardomi -kaltais prisipažino.

Paskutines Žinutes.

u z

O

Grv’žtam

Jftnulionis 
poszt uka?.

n e j u c z i o n ii s užpuolęs 
vien.'* 

ta-

Adoma

I

U Lima, Peru.
žmonių likos užmuszta o 32 su
žeisti nelaimėje ant geležinke
lio, kuri atsitiko ant Oroya 
Huncayo gelžkelio. Du medi
niai vagonai sudegė, todėl ne 
galima buvo pažinti v.žmusztu- 
ju.

— Dvvloka
tis nesulaukdamas, 
karve atsives, ome ir pardavė 
ja Žydui mėsininkui. Po dvie
ju dienu gyvuli papjovus jo vi
duriuose rastas stebėtinos isz* 
vaizdos verszivJkas ;su dviem 
gerklėm ragu vietoj, dviem no
sim ir keturiomis akimis.

Sužinojusi apie tai vietos 
inteligentija paprasze mėsinin
ko, 'kad Nutiktu, ta keistenybe 
padovanoti kolkiam nors

Kaziukas pare jas iaz parapi
nes mokslaines, mokinasi va
karo raszto szvento ir garsoi 
skaito: “Karalius Salamonas 
turėjo tris szimtus paežiu ir 
triš szimtus merginii...”

Motina girdėdama tau dirs
telėjo ant savo vyro piktai, 
kalbėdama:

— Matai kokis isz tA^es bu
tu nelemtas Salamonas, mano ko ir verszio galva buvo at- 

*' / !mylomas.... *

I

i mu
ziejui. Žydas mielu noru suti-

siustą in Kauna. I
k

U Philadelphia. —
w « d w jtk *-» 1» a .4 m. A • • 1 —■ « » »» >

giu vyru ir szeszeta vaiku likos 
iszmesta ant ulyczios už neuž- 
mokejima raRdos, Ihkos už
muszta per West Jersey truki. 
Manoma kad papilde savžu- 
dinsta.

11 Philadelphia. — Maro 
Žulkoski, 49 metu, kuri su nore-

f



*

I

į
I
I
I

ril

SAULE H

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation, 
2.622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

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

1

i

spaviednes likos 
pajudinta laike teismo už ža
dinsią prezidento miesto Lo- 

Priesz pakorimą Va-1 
, žudi n tojaus prozi- 

Uynarskio, atėjo proku
ratorius iii kalėjimo kambarė
li, idant paskutini karta tyri
nėti žadintoju, kuris staeziai 
iszsi ka Ibi nėjo kad tame ne yra 
kaltas, tiktai ji prikalbino ant 
to siuntinis Rydzewskis,

džiaus. I 
laszczyko,
lento(

I
F

i

Ji "h

i

i^|i :

siuntinis
Prie z pakorimu Valaszczyko, 
at lanke 
<{:is

įi kntalikiszkas kuni- 
, kuris jam iszsispaviedojo 

ir iszpažino viską apie žudins- 
ta. Žmonos buvo tosios nuo
mones, kad kunigas, kuris ji 
spavii l"jo, žinojo kas kaltas 
yra tos žudinstos ir kad spa- 

sbiplybe turėjo isz- 
duoii. jaigu eina apie iszgial- 
bejima nekalto žmogaus 
vast ies

Žmones

vidine?

If!

k*
t’I., ■

nekalto žmogaus gy- 
lodcl vyskupas priva

lo kunigą paliuosuoti nuo to- 
slaptybes ir iszduoti val

džiai kaltininką.
Valdže m<*lde vyskupo i<lant 

paliuoMiotu kunigą nuo slap- 
, bet vyskupas iszaiszki- 

ne jis, ne pats popie-

MOS

f V be s
no, kad

negali pa'liuosuot kunigą 
iszdnot u

slaptybes.

žilis 
idant

kad ir 
mirtis nekaltam žmogui.

spaviednes 
kerszintu

I II 

f 

h

Praeita Semia. 15 .luniaus, 
turėjome visiszka užtemimu 

O, o 
saldes (bet ne visur) 

priesz

visiszka 
diena 29 bus užte-

o 
dienas priesz. tai (diena 

2(>) padrodys mums didele ko
meta Pons-Winnecke, kuri bus 
tolumo nuo musu žemes tiktai 
3,5ou,(MiO myliu.
isz. visu szaliu sviet

menuli 
mimas 
1 ris

o ypatingai 
ant. kalno Mt.

II

f «
,1

■

I-
lt

i «i

Astronomai 
o yra jau 

pasirengia ant priėmimo t uju 
dangiszkii svietu, 
olų ervatori je
Wilson, ('ai i forui joj, kuri yra 
didžiausia ant svieto. Toji ob
servatorijų turi ttdeskopa 45 
pėdu ilgio o 
ploczio, kuris kasztavo dvyle-
ka milijonu doleriu ir pritrau
ki* dangiszkus svietus, žvaigž
des,

stiklą luti coliu

pinnietus ir kitiitt kimu
140 bilijonu myliu tolumo.

Sziadien žinvsta ir mokslus e
žmogaus
duoda geriausia suprasti, kad 
žmogus yra sutvertas? ant pa
veikslo ir pavidalo Dievo.

daro stebuklus, kas

I
I

6

h 1

ii I
1
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I
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Tankiai skaitome, kad ugnis 
kilo name, fabrike ar bažny- 
czioje, nuo susikryžiavojimo 
elektrikiniu dratn, kas tankiai 
ir būna teisybe. Tankiai žmo
nos norėdami suezedint kelis 
dolerius, paima koki ten žmo
geli kuris mažai supranta apie 
elektroteknika, Užveda drains 
slaptai, be apžiūrėjimo vaisti
nio inspektoriaus, na ir džiau
gėsi kad darbas padarytas pi
giai. Bet (hutai neinvesti ge
rai, greitai viens kita nutrina, 
kyla • kibirksztvs nuo kuriu 
pradeda <legti grindys ar lu
bos ir ugnis kyla “isz nežino 
mos priežasties. ” 
spektorius peržiūri darba, tuo- 
jaus dusipranta keno tame kal
te, uždeda daugiau insziurenc 
ant stnbos, pu tam žmones pra
deda ruguti.

Juk niekas negali but i dak
taru, kunigu ar geru mekani- 
ku jaigu neužbaigė savo moks
lo atsakaneziai. Taip ir su vi
sokiais amatais. Kožnas me- 
kanikas mokinasi savo amato 
idant padaryt ji atsakaneziai 
ir už tai reikalauja atsakan- 
czio užmokosezio už savo mok
slą.

Todėl turėdami koki darba, 
eikite pus žmogų kuris supran-

narni*, 
nuo

Kada in-

i

I 
a!
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TYRINĖTOJAS DIRVOS.
Profesorių Charles F. Shaw,

UI L >X4i

departamento dirvos žinystos 
Callifornijos rnivorsiteto, likos 
paskirtas 
suvažiavime kuris atsiims 
Washingtone szia sanvaito.

delegatu dalybauti. 
kuris

ta savo 
kad ir doszimts

PASITEIRAVIMAS
Buvo pietus. Turtingas ūki

ninkas Valdyrius, anksztas, 
storas vyras, trumpai nukirp
tais ( plaukais ir isapustotnis 
akimis, nusiėmė pa'lta, nu- 
szhioste szilkino nosine kakta 
ir n<‘drasiai inejo in instaiga. 
Ten visuos kampuos girgždėjo 
plunksnos...

— Kur ežia asz galiu jiasi- 
teiraut f — kreipėsi jis in 
szveieorin, kuris tuo laiku bu
vo b(*neszas isz inslaigos gi
lumos taea su stiklais. — Man 
ežia reikia pašilei raut ir isz- 
gnul isz žurnalinio nutarimo 
nnorasza.

Malonėkite tenai! Sztai 
in ta, kurs palei Įauga sėdi! — 
pasakė szveicorius, nurodęs ta
ea in krasztulini Įauga.

Valdyrius sukosėjo ir krei- 
už žalio

pletmnoto, kaip tymai, stalo 
sėdėjo jaunas vyras ilgais, su

pusi in Įauga. mPen »

amain garni, nebijo sivelnSiaiH plaukais, dklele no-
inspektorių 

darba peržiūrėt n ir galite mie
goti malsziai naktimis nesirū
pindami apie ugnelia kylant 
nuo invest u drain per negera 
amat ninka.

Mi*ksikas pradėjo nauja ko
va su savo gyventojais, o tai 
kovojimą pricszais užkreczia- 
mas ligas, kurioms didesne da
lis žmonių sziadien serga. 
Tame tikslo likos iszsiunsti sa- 
nitariszki (sveikatos) pulkai 
apsiginklavo su maszininiais 
karabinais

m

0 su 
ir rankiniais gra- 

nadais, — in kaimus ir Varmas, 
idant “<• 
pa.” T 
paženklintu vietų kodina gy
venimus, žmonis ir gyvulius. 
Gyventojai turi pasiduoti pri
verstinam maudymui karsz- 
tam vandenyje ir nukirpima 
plauku. Kaip kur tieji pulkai 
užtiko smarku pasiprieszini- 
ma priesz. szvarnma, o ypatin-

“ In-

“apezystyt savo sk'ly- 
rieji pulkai pribuvia ant

gai užsispyrė priesz tai
diin ai” (impedžiai .senoviszku
Azti'ku), nes
kirpimas plauku tai didelis nu
žeminimas, nes tik žemesnis 

žmonių kerpa plan- 
ponai

jioji mano, kad

.* zlamas
kus, o “ponai” neszioje ilgus 
ir duoda kirpti plaukus lik 
karta in szeszis menesius; to
dėl, nėr ko stebėtis kad 

pilnos galvos ir
bu- 

žiu” pilnos galvos ir neszva- 
ruino. Po bausmia karabinu ir 
granadu, tieji žmones turi 
duoti nusikirpt ir praustis su 
dėsi niekei jos maiszymais. Lyg 
rziam laikui jau “nuezystyla” 
apie ketvertis milijono Meksi- 
kiecziu.

Nors 
prato “czvstyt ” 
jus, bet reikėtų juosius truputi 

d v a s i sz k a i a pczy s t y t.

tieji žmones

4 i

nuezvst vta

karta Meksikas susi- 
savo gyvent o-“czvstvt
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PIRMININKAS KIWANIS

"t-'

DRAUGUVES.
Henry C. JJeinz iaz Atlanta, 

Ga., likos iszrinktas pirminin
ku Kiwainis Drauguves ant'1 ' ’ 
seimo Memphis, Tenn.

ir i 4 F >

Nelaimingi atsitikimai viso- 
angli(»s kasyklose 

\’alstijos<* Kovo menesi 
mete 
Suv.

1927
(Tnužudė 18 v v rus su Ii

Valstijų Kasyklu Biuro 
statistikų. Anglies produkcija 
tame menesyje buvo 66,279,000 
tonu, isz kuriu 60,181 tonu bu
vo minikszta ir 6,098 tonu 'kieta 
anglis, 
mi rėžiu

Isz tu 17S nelaimingu 
139 buvo minksztb 

anglies kabyklose ir 39 kietos. 
Kovo" 30 diena eksplozijoj 

Ledford, Illinois valstijoj, 8 
vyrai žuvo. Tas buvo szin motu 
pirmas didysis nelaimingas at
sitikimas. Kasyklų Biuro re
kordai del 1927 metu pirmu 
trijų menesiu parodo 561 nelai
minga atsitikima anglies 'kasy
klose sulyginus su 1926 metais, 
693.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis. A. J. SAKALAUSKAS

ar

te? — pa'klause jis.
—- Asz norėjau pnsiteiraul 

kas link mano bylos... Asz Vai- 
dyrins.

• Labai malonu! Malonė
kite prisėst! Bylojo su kuni- 
gaikszl iene Gugulinione!
taip? Labai gerai! Tai kas 
jum, liesa pasakius, tojo bylo
jo reikalinga?

Valdyrius iszdeste jam savo 
praszynia.

Valdininkas atgijo, tarsi ji 
viesulą nutvėrė. Jis suteikė

30 motu.

LIETUVISZKAS* GRABOKTUS

Shenandoah, Pa.
(Bell Phone 872)

.331 W. Centre St.,

Nuliudimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnuvima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojnus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu iu 
doszimts mlnutu.

I)r. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojnje.
Ant nntro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
i linini .a ■ aaii i i s   ■ ■ — I I—©

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvom po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

siu ir nudėvėtame szvarke. Sa
vo didele uosi nukoros in po- 
pieras, jis kaž-ka rasze. Palei 
deszine jo sznirpszle vaiksz- 
cziojusi muse
laiko iszlempdavo žemutine 
lupa ir pusdavo sau po imsią 
kas priduodavo jo veidui 
paprastai 
reiszka.

Ar galėsiu asz ežia... pas 
— kreipėsi in ji Vuldy-

jo sznirpszle
ir jis Įniks nuo 

iszlempdavo

snsirnpinnsia

J 
110- 
isz-

tamsta 
rius: -- sužinot apie mano rei
kalu? Asz Valdyrius... Ir prie 
to gi man reikalinga nuimt 
nuoraszas isz žurnalinio nuta
rimo isz antros dienos Kovo sz.
m.
Valdininkas pamerkė plunks

na in raszaline ir pažiurėjo, ar 
ne per ilgai pani(*rkes? Insi- 
likrines, kad nuo plunksnos 
nenuvarvesia, jis užsimojo ra- 
szyt. Apatine lupa iszsitempe, 
bet pust jau nesimatė reikalo: 
muse nutupi* ant ausies.

Ar galiu asz ežia pasi- 
teiraut ? — palaukes minute, 
pakartojo Valdyrius. — Asz 
X’aldyrius, žemes savininkas ir 
žem()irbyy,..A ...............

— Ponas Aleksyne! — 
szuko valdininkas in ora, kaip 
ir nepastebėdamas Valldyriaus. 
— Pasakykite pirkliui Jalikui, 
kuomet jis ateisiąs, idant nno
rasza nuo pareiszkimę polici
joj pat i krintu! Jau (iikstanli 
kartu jam sakiau!

Asz kaslink mano bylos 
kunigaiksztienes 

inpedinini s, —

t

su-

su
n ienos
mojo Valdyrius. —

(luguli- 
snmur- 

Dalvkas 
gerai žinomas. Nuolankiai pra-

tamsta pažiūrėtszau 
reikalu.

Valdininkas vis dar nepa- 
sl(‘bodamas Valdyriaus, paga
vo muse ant lupos, pažiurėjo in 
ja atydžiai ir numoto. Ūkinin
kas nusikosėjo ir garsiai nusi- 
sznypszte in savo nosine. Bet 
ir tatai nepagelbejo. In jo žo
džius nekreipdavo domes. Dvi 
minuti tęsiasi tylėjimas. Val- 
dvrius iszome isz kiszoniaus 
ponkliti ir padėjo ji priesz val
dininką ant atskleistos kny
gos. Valdi įlinkas susira ukė, 
patrau'ko in save knyga ir rū
pestingu veidu uždengė ja.

— Maža reikaliuką... Asz 
noriu tiktai sužinot, kaip ir 
kuo remiantis k įmigaikszt ie
nos Gugulinienos inpedinini... 
Ar galiu tamstos paklaust?

O valdininkas, savo minti
mis užimtas, pakilo ir, kasyda
masis alkūne, nuėjo kažko in 
spinta. Už minutes sugryžes 
prie stalo, jis vol pažiurėjo in 
knyga: ant jos gulėjo penkli- 
tis.

mano

į

vis

sustojo vidury kambario, be- 
vill ingai nuleidęs rankas. 
Szveicorius, vėl einas su stik
lais, matomai, pastebėjo bega
lini jo veide nusiminimą, del 
to, kad visai” arti prie jo priėjo 
ir tykiai paklausė:

— Na, kaip? Sužinojote!
Ka ežia, po velniu, suži

nosi, kad su manim ir kalbėt 
nebenori.

O jus dndkite jam pen
kiolika litu....
szveicorius.

Asz jau doszimts daviau 
— nekallba...

— O jus dar pridekite.
Valdyrius sngryžo prie sta

lo ir padėjo ant atskleistos 
knygos doszimt litu.

Valdininkas velei patrauki* 
in savi* knyga ir'pradejo 
tyt lapus, ir staiga, kaip ir ne- 
tyczia, paraudo ir moi’liai nu- 
siszypsojo, pakeles in Valdy- 
riu akis.

Ach... ka jus malonojo-

nuleidęs

susznabždejo

va r-

— Asz tiktai viena minute 
jums ąutrukdysiu... Man tiktai 
mažas reikaliukas reikia pa
daryt...

Valdininkas negirdejo; jis 
kaž-ka buvo paemes porraszi- 
net.

Valdyrius susiran'ke ir bevil- 
tingai pažiurėjo in visa girgž- 
danezia brolija.

_____   “Ras55b! — pagalvojo jis, at- 
laidotuviu, krlkštynlu- te sidusos. — Raszo, kad jie kur

po velniu supleszketul”
Jis atsitraukė nuo stalių ir

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

iasbaiaamuoja ir laidoja mlruiiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo paprasčiausia Iki* prakil
niausiu. Pariamdo automobilius de)

kitiems pastvažįpėjimania.
Bali Telefonas 1878-M.

I

(

Raszo! — pagalvojo jis, at-

j
t

i
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Mainiertu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, plautis, 
Sunktis atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Uzymns galvoje, 
Galvos perszalimns, UžkLnlmas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per
PREKE 25c. (užmokesti pri siųski te 
pinigais no stompomis). Iszrnsta it 
pardiiodnma vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
reikalingu žinin, davė parody- Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
ma, idant urnai paraszyln nuo- 
ranza^ padavė (praszytojni) 
kodo — ir visa tai vienam aki- 
mirksnyj invyko. Jis net pasi
kalbėjo apie orą ir paklauso 
apie busianti doiHiu. Ir kuomet 
Valdyrius atlikęs reikalą buvo 
beeinąs isz instaigos, jis laip
tais žemyn ji palydėjo, malo
niai ir mandagiai szypsodamn- 
sis ir tarsi norėdamas parodyt, 
kad jis kiekviena minute osa 
pasirengęs priesz praszytoja 
nusilenkt ligi žemei. Valdyrui 
kaž-kaip pasidaro nesmagu ir, 
pasiduodamas kaž-ko'kiam vi
dujiniam patraukimui, jis isz- 
erno isz kiszeniaua ponkliti ir 
padavė ji valdininkui. O tasai 
vis lenkusi ir szypsojosi, ir nu
stvėrė ponkliti, kaip burtinin
kas, taip kad jis akimirksnyj 
tiktai oro sumirgėjo...

— “Na, žmones! ir dar val
dininkai, kad juos bala! Visai 
nesitikėjau!”... — pagalvojo 
ukininkas, iszeidanias in 
ve, apsistojo ir nusiszluoste 
praknila nuo kaktos.

duotos už tokia pigia preke.
—«i«m< ». .<■ n » ■— .i»l—Mil i w*i ■■ —i.,     i iMMii—1» hmm»■<—Mil——I

6 6 6
yri* tni receptą* del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmunrn milcrnlm*. — Aplinkoje

Telefonas 872. 
t _

PATARNAVIMAS
spręsti ne tiek pagal pigumąPatarnavimo vertybe reikia

‘ kiek pagal greitumą ir teisingumą.
Musu nusistatymas yra duoti kuogeriausi patamavima, 
kad ypata viena kart pavedusi mums atlikt savo reikalus 
ir liktu musu klientu ant visados. Tas kaip tik padėjo 
musu ištaigai iszaugti in tokia kokia dabar ji yra.
Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dantatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu Hudu, kubeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

keleiviu czckiuR, svetimu
Specialoc sąskaitos 4% in metus.
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4

gat-

I

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

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

MAHANOY CITY, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

U*1

-ežia Proeenlas už jusu pinigus ir saugumas del jusli
pinigus yra 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

suma kas kart augau didyn.
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o
kaili tai pinigas auga su padauginimu Procento.

•į<>
gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

* , moka
Yra tai saugiau ir geriau

Dėkite savo
persitikrinsite ir matysite

IŠ VISŲ žinomų amžių šis moder- 

jis džiaugiasi iš Camel. Šių dienų 
rūkytojai randa pasidžiaugimų ta
baku Camel’uoBC, nes jo gerumasM

U • i

amžius žino kad
i

If

t

<

Camel
■ 'll

*

gerumu galima
4

I
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atsidėti Camel cigarete rasite ko moder-

?■
j1

N.

ninis yra Hunkiausia patenkinti, liet 
jis džiaugiasi iš Camel. Šių dienų 
rūkytojai randa pasidžiaugimų ta
baku CamePuoBC, nes jo gerumas 
toks atBidčtinas. Parinkčiausi ta
bakai, ir puikiausias rūkymo dailei 
žinomas sumaišymas tai Cumcls* .
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Motina Dievo 
G ramny ežios i

PUIKI APYSAKA

Marijonele tame laike užau
go o per kelis metus toj 
mynelei nieko ne buvo 
apie Belzuba: 
ja parnirszo.

szei- 
girdet 

turbūt jis apie

___________________________________ "BALTUI”

gera atėjo jai in galva: atidarei szios biednu varguoliu yrapri- 
dkrynia i-szeme gramnyczia ir 
uždege.

— Ko nori daili mergele, —
paklauso Belzebubas,
staigai stojo priesz mergina.

— Noriu szlebe puikesne

ausi kunigaiksztienes žodžius 
kuriuos niekas ne iszgirdo:

— Mano kūdiki, mano ku

Iveike už savo nusidėjimus. 
Priesz smerti dekavojo paczel 
už tai, jog ji jo duRsia iszple- 
sze isz nagu velnio, ir liope, 
idant rūpintųsi apio Marinka 
ir atsimintu apie tai, jog pikta 
dvasia prisiege, jog ju duktore 
nori pražudint.

Ta pati da meta apsirgo 
Franciszka ir prijautė, jog il
gai ne gyvens ant szio svieto ir 
ne užilgio eis pas savo vyra. 
Paszauke Mariuką, iRzpasnko- 
jo jai visa-s nelaimes, kurias 
priesz tai buvo užslėpus priesz 

rūgo 
o ant

Bux o Marinka iszdykus ir () frtj (]e| idant ne
pritMzinga visame, o gyvento
je! kaime vadina ja pus-velniu 
laksto, szokinojo ir inlindinejo 
visur, kur jai ne buvo rei'kalin- 

. ga; tankiai ji mate skrinia ant 
dugno pailga dėžutė, ir klausė 
motinos tankiai kas joje randa
si, o ant ko gaudavo atsakyma, 
jog tos dėžutės ne vale buvo 
jai judint. Aky varnas o prieg 
tam piktos dvasios pagundi- 
mas priverto ja prie to, 
pažiūrėt.

Viena ryta tėvai paliko ja 
viena ir prisakė, idant Dievo 
baimingai sukalbėtu poterėli 
bet Mariute vietoj melstis isz- 
dykavo grineziojo pradėjo vis
ką vartvti e 
maža rakteli, 
prie skrynios, atrakino kur ra
do pailga dėžutė, o kada ja ati
darė, pamoti* joje didele žvake, 
kuri jai nusidavė I 
gramnyczia. 2vako toji turėjo 
labai ilgai ten gulėt, ba vasz- 
kas buvo suvis geltonas.

— Del ko žvake ežia guli ir 
naikinąs pamislino mergaite,— 
o nidks jos ne užiebe T paėmė 
vienok pineziu ir užžiebė nie
ko ne laukus žvalke.

Nes kaip tik Mariuto tai pa
dare, peržengė prisakymą gim
dytoju, tame staigai 
priesz 
gus apsisiaubes rausvu 
czium padabinto 
žibueziais o ant skreboles zero 
jo ugnim* plunksna.

— Mama! —paszauke* mer 
gaite persigandus.

— Nesibijok kūdiki, 
Ko nori, gal

ti apie .save rūpintis.

i

idant

ir rado ptfkavota 
greitai nubėgo

ly g tai butu .

tame staiga i stojo 
ja nepazinstamas žino- 

plosz- 
su visokeis

tu ant numirusio tėvo, 
galo daklavc.

— Sztai raktas. Dabar tu
rėsi, mano brangus kūdiki, pn-

M ei d žiu
tavos prisiogk man, jog niekad 
no užžibinsi ta žvake, kuri tave 
iiszgolbejo, 
puldint.

— Pri si ogi u priesz tavo, — 
paszauke Mariuką su verksmu 
o motina toje valandoje atsi
skyrė su sziuo svietu, paim
dama draugo su savim minėta 
prkriega. ‘

♦ ♦ ♦

Dede Mariukos isz netolimo 
kaimo pribuvo randavot ūke 
kurie buvo palike tėvai Mariu
kes.
M ari likos perėjo, 
prisiminė ta sena gramnyczia 
ir ta mislis jai isz galvos ne

Ne turėjo po teisybei 
mierio, idnt užžiebk ja, nes tik 
norėjo pamatyt. Prieg tam at
siminė ta laika, kuris tai buvo 

metu, knida 
žmogus raudonu ploszczium 
apsiaubęs pilna grineze prime
ti* visokiu zoboveliu.

Viena vakaru akyvumas pei 
galėjo ja ir duktė Jpvor, dre
banti kaip drebules lapelis isz- 
trauke dežuke, ir atidaro ja.... 
nes tuojaus susisarmatino pati 
savo rtkyvumo staigai ja užda- 

Rodesi jai, jog velei mato 
i

nes ir vėl gal pra-

*

Kada pirmas nuliūdimas 
M a rinkai

nszejo.

priesz deszimts 
raudonu

esiu
tavo prietelium. 
zoboveliu .*

— Taip, duok man zobove
liu!— atsake maža Mariuko 
nuraminta tais žodžiais.

Tuojaus nyksztukas iszmetc 
isz po ploszcziaus daugybe lė
liukių, nameliu, balonu, plikiu 
ir visokiu zoboveliu taip gra 
žiu, kokiu niekur pirkt negali
ma buvo. Visa grinezia buvo 
pilna primėtyta.

— O! kokios gražios zobo- 
veles paszauke Mariute žiūrė
dama ant tu brangenybių. Nes 
nvksztukas tiktai nuolatos žiu
rėjo ant deganezios 
ežios.

gramny-

re. 
veidą velnio. (

Ant rytojaus anksti jau 
taip labai drebėjo 
ant geltonos žvakes ir per gera 
valanda užsimislinus apie ku 
toki.Žiurėją anU gramnyczios, 
rojdesi jai, jog yra gana ilga, 
jog da tik treczia dalis jos nu
deginta. Neis pasta novijo sau 
nidkad no uždeglkt, tiktai lan
kei ant jos pažiūrėt, ir dare tai 
lankei kada viena radosi 
mieje.

Ant galo viena diena kada 
uždeginejo lampa prikiszo ilg
ui prie žvakes knato....

Belzebubas 
priesz ja.

— Ko 
mergele?

— Nieko; ne szaukiau tavo 
suvis, traukia

no 
žiūrėdama

stojo

reikalauji,

nu

staiga i

graži

kuris

— Jaigu norėsi daugiau zn 
boveliu, mano kūdiki, tai tik 
tai užžidbk ta žvake, o asz pri
busiu, — tai isztanM* nyksz.tu 
kas- isznvko.

Mariute pradėjo bovytis su 
zobovelem. Žvake nuolatos de
gė. Ne trukus pribuvo motina, 
o.pamaczius atidaryta skrvna • * 
ir gramnyczia užžiebta, rikte- 

ir stai-

isz, mano akiu, 
ir staigai užgesino žvake, ku
rios ugnis jei nurodė, jog nori 

k. ja pražudint ant amžio.
daigtai

tik prie szventenybin, nes kada 
juos naudoje b<» reikalo tada 

saves užsi-

Szventi naudojos*

lojo isz dideles baimes 
gai žibuti užgesino.

— Nelaimingas kūdiki! Kas 
tau liepe ta žvake užžieht ?

— Niekas...’ radau ja skry
nioje ir norėjau pamatyt ai 

. degs.
—1 O Ika ženklina tos zobo- 

veles ? •
— Ach! motinėlė! tai mus 

geriauses prietolis man jais at- 
nesze. — Ir apsako viską.

— Tor, ka-vadinasi tavo 
prietelium yra esybe, kuri tau 
vėlina didžiausio pikto. Nori 
jis tave instumt in pekla idant 
ten su juoin ant amžių degtum'

Tame visas taifl gražės zobo- 
voles paėmė ir inmete i n ilgui.

Paskui paslėpė gramnyczia 
taip, jog mergaite jokiu budu 
ne galėtu surast

žmogus pats ant 
trauke nelaime.

Greitai likos užgesinta žva
ke. Belzebubas isznyko isz akiu 
merginai. Nelaiminga motina 
Marinkos tame laiko czvscziu- 
je graudžiai verke ir butu norė
jus už nusidėjimui dukters pa
ti atpalkutavot.• * •

Ponia dvaro pribuvo i n savo 
gyvenimą ir žmonėms iszkele 
dideliu balių. Tame laike gaile 
Mariukos pasibaigė, ir nuėjo, 
ji ant to baliaus pasirėdžius in 
savo puikiause szlebe. Bet duk
tė melniko turėjo daug puikes
ne szlebe už Mariukos, o ir vi
si kaimi«*ziai>labai dyvinosi 
isz td; Marinka isz pavėdumo 
užmigt po ‘baliui negalėjo.

Sulaukus Nedėlios jau Ma
rinka priesz užtekejima auszri- 
nukeM buvo užsikėlus; _ vienok 
ne sukalbėjo poteriu ir ne mis
lino nueit in bažnyczia ant isz- 
klauėymo Misziu Szv., nes mie
lino nuolatos apie'baliu kuris 
ketino atsibut po piet, jr apie

I !>
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nz...
i — Suprantu, atsinesziau ja 
su savim. Žiūrėk!

— Gerai! Eik -sau, 
szauke staigai Marijona, dre
bėdama iszmetinejimais sąži
nes ir užgesino gramnyczia ko 
greieziausia, pikto dvasia jnu lir turtinga kunigaiksztiene 
dabar buvo užtikrinta savo lo-Ibiedna 
biu.

Žvake vos tilk per viena se
kunda dogo. Mariulka aproika- 
vo jogda ant ilgai užteks.

Szlebe turėjo puike. Ant ba
liaus buvo puikiause szlebe ne 
kaip kitu jos draugiu ir jautė
si labai laiminga, knda isz jos 
visi dvvinosi. •*

Kada sugryžo namon ir isz- 
sirenginejo isz savo puikiu rū
bu, pajauto jog laszas vande
nio nupuolė jai ant rankos.

Buvo tai aszara motinos ku
ri aniuolai isz dangaus nuleido.

# *

Marinka lankei 
priesz zoiikola,

su savim. Žiu rėk!
— pa-

motina
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diki!
Ant balso to raudonumas pa 

sirode ant veido Mariukes, 
akis atidhre ir nusijuokė žiūrė
dama in ta motore, kurios bal
sas primine jos motina, nes ne 
galėjo pažint jos.

: I

imtos su dįdesno garbe negu 
tureziu. Tada paklauso, del' ko 
tie tureziai ne yra ežia taip pftL 
guodoti kaip ant žemos. Ant to 
atsalkymaV

— Pas mus ateina varguo
liai labai tankiai, o tureziai, la
bai retai ateina: kunigailksz- 
tienos turtingos, patogios, ii 
pngodotos per vistis ant Žemei, 
tai vos kas szinitas motu dan
gų atlanko. Ta tai paezin die* 
na Marinka likos tokia patogi

isz dangaus
I auksztybes žiurėjo ant žemi hz 
ku prigaviRzczin dukters savo.

Susijudino tame labai ir nu
bėgus pas Szv. Petrą, tarė:

—- Dūkto majio vienok li
kos prigaut per pikta dvasia, 
-likos 'kunigaiksztiene, nes kaip 
in ežia gausis? O asz jai prigel- 
bet ne galiu.

—* In ežia niekas nb inoina 
be pavėliniino Iszganytojaus ir 
to kasdieninio apezyst ininio isz 
visu nusidėjimu; nes ir niekas 
ne iszeina be jo paliepimo.

Takia biodna motina nvlsida-
* I ve pas Marija Karaliene
dabinosi | gaus.

nes per tai už-

dan-

Karaliene dangaus, su- 
mirszinojo apie maldaknyge ir|similk ant kudilkio mano ir pa
misimo per daug apie 
Nusidavė jai, jog velnes 
padaryt ja kunigą i ksztiene, ka
da tėvas jos velniui parsidavė. 
Tame velnes no paklydo,

save, velyk idant galetau in pagelba 
nori |jai nueit!

— E ilk, nelaiminga motina, 
— atsake Szveneziause Marije 
Pana, — nes kad szetonas ne— nes kad szetpnas 

nuolatos puikybe in szirdi Ma- | galėtu pripažint už no teisybe, 
nueit 
tavo 

Mariuką, — ar ne galetau ir to I suvis t ave no pažins, o tu ne 
galėsi jai prisipažint jog 

Kada busiu kunigaiksz-1 motina.
tiene, nidko daugiau ne norė
siu! Del ko turiu gramnyczia. |szia motinos atrado knna ii 
Po tam ant visada jau ja paka
vusiu.

Uždege gramnyczia, 
bubąs pasirodė.

— Noriu but kunigaiksz- 
tiene, — paszauke Marinka. I niekad pažint jos ne galėjo,

— Busi kunigaiksztiene!'— aniuolai pastate ja priesz pui 
atsake pikta dvasia ir isznyko. | ku palociu, kuri vienok no gali

Mariulka ne ilgai misi imis 
sėdo prie vindelio ir linksniai 
dainavo. Tame-staigai vindelis 

jos atsitolino ir pats sau 
iniikei vorpe.

Isz vindelio sukanezio pe> I "ns žiurėjo ant jos. Ant kart, už 
nematomas dvasios iszeitinejo Į v!lzl.n'? kaueta. Mariuku isz- 
puikios materijos kureis

ii

liukus invarinejo. vienok ant žemes gali
— Kas žin — pamisimo sau | tik kitoj ypatoj. Duktė 

no pažins,
d a stot.

Belzc

po]

esi

Bromas rojaus atsidarė, du-

aniuolai niildke su jai ant že
mes.
Franciszka, motina Mariukos, 

persistatė suvis kitaip, taip jog
tie kurio ja priesz tai pažinojo, 
niekad pažint jos ne

pri lygint priesz pa loci u,
ne seniai Eranciszka buvo ap-

Buvo tai palovius Ma-
Tulkstancziai ponu at->

kuri

leidus.
rinkos.
važinėjo ir iszvažinejo, o kož-

vol iej° insnpnoszinus in deimantus 
niukai užkabinėjo ant vagiu po 
visa grinezia.

Po tam iszejo isz.vindelio ak
sominei uždangalai ant krėslu 
ir puikus divonai ant sienų. 
Užkerėta Mariuką-stebėjosi isz 
to visko, nes puikybe jos szir- 
dije kas,kartas didinosi.

Vos paskutinis szmotas ma
terijos likos iszaustas, tuojaus 
jauna mergina pa regėjo per 
Įauga ateinanti kunigaiksztl; 
buvo tai turtingiauses ponas 
visoj aplinkinėj, (kuris atlikinė
jo kelione, o visi ant kelio jo 
barstė kvietkas ir state pnikes 
and imines bud i kės.

Niekas vienok tani įkuni- 
gaikszcziui taip ne pasidabojo 
iki tam laikui; kaip divonai 
Mariukos, susilaiko, 
grinezia 
plunksnom padabinta ir su nu
sižeminimu pasikloniojo Ma-

o žmones sveikino ja iszduoda 
mi baisa,
norėjo jau nubegkt pas ta ku
nigą iksztiene ir prisipažint ja 
už savo '(lukteri. Vienok atsi
minus ant prisakymo duoto pei 
Karaliene dangaus, sMsilaike 
ir malszei nuėjo stot tarp uba
gu palocium.

Kunigą iksztiene
in palociu prie nepažinstamos 
iki tam laikui ubages, dainele 
jo ant jos su alkyvumu labai 

In kelinta diena po 
paklausė savo dyaroku

kas tokis buvo pasirengęs iii ta 
ubage ?

— Yr tai ubage, — atsake 
tarnaite dvaro, 
gauti tarnysta dvare, 
kunigaiksztiene gerai’ prisižiu- 
rot, bet asz nusiimi, jog ne yra 
augszto gimimo, idant galėtu 
tok ia i k uniga i’ksz t i on i a i 
jiauit.

susijudinus motina

gryždama

meilum, 
tam

nusiėmė
inejo in 
skrybėlė

•V - -
r

rinkai. Merginai tas labai pati
ko, ir taip nupuiko kada kuni- 
gaikszti« pasako jai:

— Ar nori but kunigai k sz- 
tieneT Sztai mano ranka.

Mariuku neklausdama nieko 
tuojaus paszauke:

— Noriu; — po tam nulei
do akis. Stuloje daigtus savo ir 
indejo in puikų vežimą, kuni- 
gaiiksztis liepe atvažiuot: In 
puddeli ta Mariulka ne no už- 
mirszo indet gramnyczia, ‘kuri

■

>

ketino iszduot jai velniui kaip
t ilk butu likus sudeginta.
Vienok Belzebubas ne pamir- 
szo to. — Vienok buvo nelsz- f A
pasakytai puiki; žmones Ma
rinka apdovanojo visokiom do
vanom, ir jai nusidavė, jog nie
kad ne buvo ukiniiiko duktere. 
Tas jai ant misles buvo nuola
tos, nes pamokinimai motinos 
jai nedtivo pakajaus.

Tame laike motina jos jau

i
f1 i

V

r > F

*

1 i'i

MOKYTA MERGAITE.
Pana Fredrika de la Girna 

pasekmingai Bryn

Visi josios

užbaigė
Mawr kolegija ir laimėjo dy
kai mokslą Europoje in kur ne- 
ažilgio iszkeliaiis lavintis to
lesniam moksle.
kasztai mokslo, kelione ir pra
gyvenimas yra užmokėti ant 
trijų metu.
— — - ■■II. . I Į >.....................................  «„■, ■ ■ ■

vis apio ja ne atbojo, taip, kaip 
ir dabar tankiai taip poru atsi
tinka. Mariuku tarne likos pri
gauta per velnią. Pikta dvasia 
už kelis laszus vaszko dėdavo 
jai tame pagelba, ir žiurėjo su 
dideliu džiaugsmu ant 
ežios žvalkes,
greit ta žvake sužibės

žiban- 
ba žinojo, kaip 

, taip jis 
ja greit paims in amžina pra
pulti.

II 
5 Ė g 

Nuo tos dienos kunigaiksz- i j
H 
i

tiene ne norėjo 'kitu dažiureto- 
ju, kaip tik Kopcinszka, 'kuri

E : j g
Z *

taip gerai mokėjo apsieit su Ii- 11
gone, kaip jokia kito taip no
mokėjo. Marinka prisiriszo la
bai prie Kopeiszkos, ir ne užil- 
gio taip Mnriu'ka-jai intikejo, 
jog iszpasakojo visas slaptybes 
apie gramnyczia, mislydarna, 
jog palengvins sau kiek.

Pavodk man ta gramnv-
— paszauke KopeisZka.ežia,

— o prisiekiu jog.niekas jau 
jos tada ne uždek tu.

s Nes ne buvo galima, buvo ji 
paslėpta kur per kunigaikszti.* ♦ •

Visi kunigaik^zezini ir kara
liai užrūstinti per vyra Mariu
kus su tdkiais neteisingais už
puolimais, susijungė visi in 
krūva ir ėjo prieszais ji, misly- 
dami jog kunigaiksztis neturės 
tiek pajiogn, idant juos ingalet.

Nuo laiko ligos kunigaiksz- 
tis ne reikalavo jisai niekados 
uždegint žvake; nes isz prie
žasties tos grasinanezios 

atnosze gramnyczia •

VISI

nu

! :
: t

c 1*

F5

— Ikuri nori 
idant

tar-

— Nes yra visokiu užsiėmi
mu. Duokit jai koki, jaigu taip 
ji nori mane matyt.

Tdkiu tai spasabu 
Franciszka paskirta in kukno
ir pildė savo dinsta ko geriau-

likos

BALTRUVIENE

Dvi moterėles lonkosia sėdėjo,
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Viena kitai in ausi sznabždejo: 
Giedokim “Pulkim ant keliu,1 

Tai bus labai dailu, 
Juk kunigas liepe visiems 

giedoti, 
Tai reike kunigo klausyti. 
Ka tu ežia kurna giedosi, 

J’ik žmonis juokinsi, 
O vėl, tai Amerike negražu, 
Lietuviszkai giedoti su 

szilkiniu drabužiu.
Matai Lietuvoje taikąs kito, 

ten visi žmones prasti, 
Tai ir Lietuviszkai giedoti 

paprasti.
Asz visu giesmių alasa žinau, 

Ba kelis metus Lietuvoje 
k an tarkavau, 

Bet dabar negiedoezia, 
Ne lupu savo nepražioezia. 
Tai matote kokios musu 

mdtereliu nuomones, 
“žiuponeH,”

Lietuviszkai sarmatinaRi 
giedoti,

Kad Dievui garbe atiduoti.
Kad kelis stiklelius , 

munszaines iszgertu, 
Tai žiotys prasivertu, 

Ant kriksztynu, kad ir isz 
kaktos rūksta,

Tai reke, vos žiotys ne trūksta, 
Tada sarmatos ne turi.

Norints sustoja Anglikai žiuri, 
Klauso ausis pastatia, 

Mislina, kad ežia eina apie 
ju sveikata.

Taip szirdeles, 'bažnyczioje 
tai sarmata giedoti, 

Bet karezemoje ir ant 
kriksztynu tai gali staugti.♦ • *

Nekurios Miainersviles 
mergeles, 

Pamėgo laike nakteles, 
Per naktis bambiliuoja 

O kaip szvinta namo 
parvažiuoja.

Geriau tokios mergicos 
padaryt Uj

Kad naktimis nesi valkiotu, 
Namie sėdėtu, 

Savo mhmeliu klausytu; 
Jaigu da karta apie tai 

dažinosiu, 
Pravardeles visu puikiai 

iszgiedosiu.

Viena badai Vilenska mergina. 
Tai szirdeles tikra padlina 
Labai ’bjauru snukuti turi, 
Kad net klausytu negalų 
Badai kur ten apie 

Szenadorį gyvena, 
Tai tik tiek apie ja pasakau 

ir bus tuom syk gana.
* * *

M

laimes 
vienok nesimeldė priesz Dievą 
tik szamkesi prie velnio!

Užstojo baisus regėjimas 
Dievobaiminga Mariuku ne no
rėjo gramnyczios uždek t, 
kunigaiksztis reikalavo. Fran
ciszka būdama’kitam pakajeli- 

meldesi 
, idan i

-a

kad motina mano
— dūsavo Marinka

— Ach
ežia butu, — n v v/ <> ■ ■ << rx <i,
— ir matytu kaip asz prisiega 
laužau! Kad matytu, kaip tos 
gramnyczios daug 
Ka gi ji man pasakytu?

Viena karta velnins liepe jai 
ilgai ant saves laukt ir jau per 
gera valanda žvake doge, tada 
staiga i ponas inejo i n pakaju. 
Mariulka greit, užgesino žvake.

— Ka tas ženklina? Kam. 
taip skubiai užgesinai?

— Norėjau 
maldaknyges.
— O kad da lauke gana szvie- 

sul

baisus Kokios dideles ■

sužibėjo!

skaityti ant

n <‘s

— Norėjau 
nuo saves.

11 
-------- -

idant man tilk akis 
tie.

nuguit velnią

noki ne žinai pati ka, 
užmuilin-

tau viską

Mariuku tukstan-

— Pasakysiu 
gromata lipiniui...

— Noriu ja matyt!
Mėgino

ežiais kitokiu melagyseziu pri
gaut savo vyra, kurios tai me
lagystes ji labiau invede in 
piktumą, ant galo turėjo iszpa- 
sa'kot vyrui savo visa slaptybe. 
Kunigaiksztis norėdamas por- 
fdtikrint žodžiais Mariukos 
priverto ja

7

idant uždegtu

je viską girdėjo ir 1 
karsztai in Panele Szv. 
galėtu iszgelbet isz nelaimes.

Tame staiga i atėjo laiminga 
mislis in galva: uždege uždan
galas nuo lango, pasidaro dide
le uknis ir aisztki, o ji bėgdama 
paszauke:

— Dega! dega!
Akimirkoje visi paantrinejo 

ta baisu riksmą. Persigandęs 
kunigąilksztis iszbego, o Fraji- 
ciszika greitumu žaibu inpuole 
in pakaju dukters pagriebė už 
deganezios gramnyczios, užgo 
sino ja ir nubėgo in giria...

♦ ♦

Kunigaiksztis, kuris ne my
lėjo Mariukos, ir nuo senai no
rėjo su ja atsiskirt, pamate, 
jog žvake nuo stalelio dingo ne 
matomu spasabu, liepe at- 
neszt Mariukos drapanas ir ki
tokius daigtus, kuriuos in ku- 
nigaikszczio d va ra buvo atsi
vožus.

»— Renkis ir gryžk at^al in

>

I*

savo

f o

no paiseda-

savo kaima — paszauke gar 
šiai kunigaiksztis.

Mariuika pamate visa pa*- 
Azaukima ant kunigaiksztie- 
nes, tidk jau nukentėjo, jog tas 
atsiskyrimas suvis ja ne su
graudino. Visi ja apleido, ir 
iszejo nabage isz to pa Jociaus 
kuriame priesz tai ponavo. 
Leidosi in giria ir ten pradėjo 
apmislinet apio savo gyveni
mą. Mislino apie dangų, apie 
kuri isz priežasties turtu buvo 
pamirszufl, ir kuri jeszkojo ro
jaus ant žemes, 
apie motina ir maldas, kokias 
jai motina in 
liepdavo kalbėt 
graudžiai verkt.

[TOLIAUS BUS]

Po szimts negeliu, 
Isz nekuriu tokiu sporteliu, 
Susipažinsta su mergina, 

Ženytis tuoj jaja prikalbina, 
0 ne graszio prie szirdies 

neturi, 
Ir da isz augszto žiuri. 

Apie Vilkesbarius vienas 
tdkis latsirado, 

Rodos kad kur skarba surado, 
Viena mergina ‘ženytis 

prikalbino, 
Ir pas siuvoczka tuoj 

pavadino.
Drese liepe pasiūt. 

Priesz svodba ketino pribut,

atsimine sau

gramnyczia, o vos spėjo uždekt 
gramnyczia Belzebubas įtaigai 
stojo priesz juos.

— Ko norit?
— Noriu padidint

d vara ir nuguit savo susiedus.
— Iszsirenk ant vainos 

susiedus nuguisi.
Tuojaus likos iszszaukta no 

tikėta ir neteisinga vaina: po 
tai vainai užstojo da kas; ka
ralius priverstinojo nuolatos 
Marinka, idant nuo velnio dau
giau ko praszytu,
mas suvis ant nelaimes kuri 
kas kartos artinosi. Aplinkine: 
su gyventojais pasięlgincjo la
bai blogai ir ne lailke už arty- 
mus savo.

Viena diena Marinka sunkiai 
apsirgo ir isz baimes beveik 
pasiuto, nes ne mislino suvis 
apie Poną Dieva, ne apie mal
da.

Ach, kad man butu vale pri- 
žiurinet kunigaiksztiene tarė 
sena nepažinstama tarnaite, 
kuri ne perstojo melstis, — es
mių tvirta jog ja iszgdlbecziau.

Buvo tai motina Mariukos, 
kuria paprastinai vadino Kop- 
ciuszka. Tuom kari kunigaiksz 
tiene kas kartas buvo bloges
ni; o viena karta taip insiutb, 
jog visi mislino, kad paskutine 
valanda gyvenimo atėjo, ir visi

Motina Dievo
ir pradėjo

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

se.
Mariulka 'kad ir buvo kuni

gą iksztiene, nes no buvo lai
minga. Motina matydama, kaip 
jos kūdikis ikas diena mainosi 
ir lindėjo, su baime žiurėjo ant 
to padėjimo Mariukos ’kentėjo 
ji ilgai ant svieto, ir da po 
smert turėjo kentei. Ant kožno 
žingsnio Marinka matydavo 
ženklą aszaru, atprato Marin
ka nuo .maldos vienok isz nie
kur ne galėjo sulaukt surami
nimo. Biodna motina rūpinosi 
draugo su duktoro ir teisybe 
mislino, jog Mariulka, idant su
mažini rūpestis gramnyozc 
tankiai uždeginojo.

Tas ta i buvo te i sy be. Kun i - 
gai’ksztis, kuris paomo Mariu-

Laidoja kunus numirėliu.
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tinhų veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 w. c«ntrė St., Mahanoy City, Pa. O kada toji svarbi diena atėjo,

/

Pasamdo

In deszimts metu vėliau po
tam numirė turtingas ūkiniu-' szlebe in (kokia turės apsirenkt
kas Antanas, o Ponas Dievas* ta diena; taip labai apie tai 
turbot priėmė jo duszo pas sa- mislino, jog Subatoj ne Nede-

svieto ne viena 'karta graudžiai jne galėjo. Ant galo mislis ne dama dangui pamate, jog duJka tik del patogumo, dabar $u-
""" - •• ’ j ' . „ ■ . ■ ■ ■

kas Antanas, o Ponas Dievas* ta diena; taip labai apie tai
a T ____ !____ __ I __ _________ 1. __—______ _ YT

ve, ba kuris gyvendamas ant lioj suvis ne miegot'ne valgyt nėjo ezyseziu nuo rojaus ir bu-
perėjo per bromą kuris atskiri- 

a ■ a a a

buvo dideliam sumiszime. Nau
dodama isz to Kopeiszlka nuėjo 
net in miogstube kunigaiksz
tienes ir praeidama pro lova 
ligones, nuduodama, jog nesza 
kokias gyduoles, isztare in

*

j) Lietuviukas Grabortus 
r K. RĖKLAITIS

Laidoja nunhlreHin pt- 
i gal naujausia mada Ir 

mokslą. Turiu pagalbi- t 
nlnke moterems. Priei
namas prekes.
*16 Vi Httmce Hk, 

MAIIANOT CITY, PA.
606 MARKkr'IiT., 

TAMAQUA, PA.

i

Pas mergica nuėjo, 
Prasze idant drese iszpirktū 

Ir da jani kelnes ir , 
czevorykus nupirktu. 

0 kad jam mtilai padarytu 
gala;

Tokis kutvala, 
Ir užsakai visi jau iszejo, 

O tas vis už drese neužmokėjo. 
Po szimts knipeliu, jaigu 

ne turi pinigu;
Nesuvadžiokie merginu.

f
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ŽINIOS VIETINES
i

SHENANDOAH, PA.
— Keturi vaikai pavogė 

400 svaru cukraus nuo J. Nor- 
kevieziaus, kuri pardavė del 
Alekso Sloviko, už ka likos nu
baustas ant 60 dienu ir užmokė 
jima kanztu. Vaikai paleisti po 
<lažiura tėvu.

Baltimore, Md. — Birželio 
16 diena vietinėj ^katedroj Jo. 
Em. Arcivydkirpas M. Curley 
inszventino in Ikunigus 22 jau
nike iezius, kuriu tarpe viena 
Lietuvi Jtiozapa Jusevicziu. 
Kun. Juozapas Szv. Miszias at- 
naszavo Lietuviu Szv. Alfonso 

Penktadienyj,
Birželio 17 diena. Nors buvo 
darbo diena, 
buvo susirinkę beveik pilna 
bažnyczia. Gimė Lietuvoj, Vil
nius rod. Tėveliai maža atvožė. 
Mokslus ėjo Amerikoje. Tėve
liai 
Kun.
Grand Rapids, Mich., vyskupi
ja’.

Laimingos 'kloties 
darbuotis

bažny ežioje,

SAPNAS
SZMUILIAUS

/
— Ar tu 'žinai, Ryfko, kas 

man sapnavosi szia nakti? — 
kalbėjo Szmuila in savo paezia 
Ryfko.

Legaliszkas Amžius del 
Apsivedimo czionais 

Amerike.

ANGLEKASIUI PATINKA.

ant

nutarė

— Nekurtos apelinkines ka- 
wiklos dirba tik puse laiko.

— Petnyczioj Readingo ka
sikiu pede.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojaus.

— Vaikai ir mergaites isz 
parapines mokslaines szian
dien turi savo metini iszvažia- 
vima arba pikniką Lakewood 
parke.

— Antano Szarpinsko pati, 
677 E. South uli. likos iszvežta 
in Pottsvilles ligonbutia 
operac i jos pendesa i t is.

— Miesto vahfžia
uždrausti visokiems karnavo- 
lams laikyti perstatymus mies
to rūbeliuose nes toki keliau- 
jenti karnavalai atnesza mies
tui ir jaunuomeniai daugiau 
bledes ne kaip gero. Taipgi pa
liepta palicijai idant konfis
kuotu visas pinigines maszi- 
nas, nes vaikai tankiai apvogt
uoju tėvus idant loszti ant tu 
maszinu, o vyrai tankiai pra- 
szvrlpia visa pedia inkiszia ni
kelius ir kvoterius 
maszi n a s.
~ Tikru gyviiliszku iszga- 

mu pasirodė Stanislovas Kali- 
nauckas, kuris sužagejo
t non i u metu mergaite kuri gy
vena ant 534 W. Pine ulyczios, 
praeita Sereda ant artymo kal
no ir mergaite turėjo būti nu- 

in Ashlando ligonbute,

in taisės

asz-

vežta
bet apie t a ji ntsitikhna pra- 
ncszta palicijai tiktai ana die
na. Kalinauckas yra singelis ir 
būna ant burdo po 32 South B 
ui. Taji gyvuli nuvožė in Potts- 
villes kalėjimo.

nukritimą szmoto
runnel Ridge kasyklo-

— Per 
anglies f 
se, likos skaudžiai sužeistas in 
peti Vincas Pitkus ir likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
ant operacijos.

— Užmanymas eina po vi
sa pavietą idant kelias vedan
tis isz miesto per Delana in 
Hazletona butu pa<larytas kon- 
kretiniu plentu, nes tasai kėlės 
yra trumpeanis in Hazletona 
konia szeszes mylės ne kaip ap
linkui per Hometown.

— Tomis dienomis musn 
tautietis Adomas Urboną, nau
ja patentą, tai yra iszrado jis 
naujo budo angline maszina lt 
kaip girdėt, tai didele kompa- 
nije pasiūlė p. Urbonui nupirk
ti jojo iszradima. Urboną dirbt- 
kasyklosia daugeli metu ii 
naudojo visokio 
maszinas, bet vis kas tok i s bu
vo brokas idant palengvint 
darba anglekasio. Urbonas net 
naktimis nemiegojo mislinda- 
mas apie iszradima geresnes 
maszinos, na ir ant galo turė
jo pasdkmia savo iszradimo. 
Padirbo modeli, kuri peržiurė
jo didelis fabrikas maszinu 
dabar ketina pirkti iszradima 
ir patentu nuo p. Urbono.

— Marijona Tamkevicziute 
studente dažiuretoju ligoniu 
(norse) Misericoildia ligonini 
teje Filadelfijoj, atvažiavo na
mo ant vatkaeiju. Su ja ja taip
gi atvažiavo ir josios 
Winifred Donelly.

— Aplaikeme laiszka isz 
Lietuvos nuo Juozu Grebi i k u 
kurie iszvažiavo isz Shenando- 
rio atlankyti teviszkia in Isz- 
lanJdžiu kaima, 
Ponstva Greblikai svei'kina vi
sus pažystamus Mahanojuj ir 
Shenadorije. Viskas butu gerai 
ir kelione maloni, bet kas diev. 
lija ir szalta, negalema niekur 
iszeifi no važiuoti, nes purvyno 
daug, medžiai da tik dabar 
pradėjo žydėti, žodžiu, oras 
Lietuvoje labai nesmagus. .

— Del visu pažinstamas 
Adam C. Schaefferis, pranesza 
jo 'kandidatūra ant Pavietavo 
Rekorderio. Jisai yra tinkamas 
vyras ant to urėdo ir praszo vi
su balsuotoju ji neužmirszti 
laike ateinaneziu rilikimu.
KANTtCZKOS arba giminiu knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
u. MAHANQY CITY, PA.

metu 
iszdirbimo

ir

drauge

Szesztokus.

Neseniai

Sara Athlow, kurios vy- 
serga neiszgydoma liga, 

kuria gavo laike kares ir ran
dasi kariszkoje li’gon'buteje su- 
sineszo su kokiu tai kitu vyru 
kuris pamėto savo paezia, bet 
ana diena
gyvenimas, apreikszdamas Sa
rai kad sugryžta pas savo pir
mutine paezia. Sara isz rupes- 
ties paėmė truciznos ir in kėlės 
valandas mirė vietinėje ligon
ini toje.

ras

nubodo jam tok is

Mincrsville, Pa. — Zofije 
asztuonin metu dukrele 
pinsku, likos mirtinai sužeista 
per automobiliu ant Llewellyn 
kelio, Utamilkp popiet. Badai 
mergaite bego per kelia nema
tydama prisiart inanezios ma
szinos, kuri negalėjo susilaikyt 
in laika trenkdama in mergai
te. Nuvežta in Pottsvilles li- 
gonbuti mire in trumpa laika. 
Mergaites pakauszis buvo
trukęs. Varytojas auto Davis 
likos pastatytas po $1,000 kau
cijos.

La-

su-

New Philadelphia, Pa. f Pa- 
nedelio ryta mirė Rozalije 
Kartavieziene, 49 metu, kurios 
laidotuves atsibuvo szita Ket- 
verga su trimis misziomis vie
tinėj bažnyczioj. Velione pali
ko penkes dulkteres: Marijona 
Pileskiene isz Coal Dale, Hele
na Januszkauckiene Mahanoy 
City, Petronėle, Agota, ir Alek
sandra namie kaipo sunu Bro- 

Taipgi broli Ignotą 
Mahanoy City ir du

brolius Antana ir Juozą Lietu 
voje. Velione paėjo isz Czerei- 

Punsko parapijos, 
įminiu ir pažystamu

nislova. 
Szveda

liu kaimo, 
Daugelis g 
apgailestauja veliones mirti.

Tuscarora, Pa. — R. Szubels
kis, 35 metu, mirtinai lilkos su- 

Bell Co. kasyk losią 
mirdamas in valanda laiko vė
liaus. Paliko paezia ir penkis 
mažus vaikus.

žeistas I

Girardville, Pa. — Antanas 
Reklis, 106 E. Main uli., 
jo operacije ton soli t u ir 
noidu, kuria padare D r. Leach.

ture- 
ade-

Besistumdant Povy- 
nustumtas 

sužeis-

McKees Rocks, Pa. — Povy- 
las Morkūnas, 1 Grant St., Bir
želio 12 diena susibarė ir silsi
si umde su savo szemininku 
Ūseliu, (kuris gyveno antrame 
augszte.
las Morkūnas liko 
laiptais žemyn ir liek 
tas, kad teko vežti ji in Szv. 
Jono ligonine. Jo peties 'kau
las liko perskeltas.

Už tokias nelaimes daugiau
sia yra įkalta naminelo. — N.

vienok, žmonių

gyvena Bridgeport, Ct.
Juozapas p r 'nkl aušo

Juozapui 
vynyne.

kunigui 
Kristaus

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMAMr. Stanley Sliedlock isz 

Summit Hill, Pa., raszo: “Tu
rėjau labai fiirmuszta ir iszna- 
rinta ranka 'ir naudojau viso
kius linimentus per keletu sa- 
vaieziu bet nieko netpagelbejo 
kaip Dr. Whites Oil of Youth 
Linimentas. Todėl patariu ki
lioms naudoti.” Galima pirkti 
visur arba tiesiog nuo First 
National Laboratories Lehigh
ton, Pa.

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.
Ryfko.

— Nu, kas tau. gulėjo sap
nuotis? — paklauso Ryfko.

— Matai, mano mylema, asz 
sapnavai, jog asz, Morkelis 
Kacanas ir Tokus Szvein mie
gojome viename otelyjo.

Tarno pasirodo mums sapno 
lokėm dvase, ir sako: — Pra- 
szykito ka norite, o asz taip 
padarysiu, jog viskas jums 
bus. Mes biski nusigandai, pra
dėjome su dantimi 'barszky’t 
nuo baimes, 
drugys krėtė, 
sako:

jog asz, tu.

Louisiana, Tenn
PARSIDUODA PUIKI 

FARMA.

rodos kad mus 
ale tam d vase

puiki farma 75 akie- 
2,000

priimtas instaty- 
mas, kuris i neis galen Ponn- 
sylvanijos valstijoj sziu metu 
Spalio 1d., paskyria apsivedi
mo amžių nuo szesziolikos ine- 

Pinniaus dvylikos metu
mergaite galėjo isztekoti už 14 
metu vaiko.

Visose valstijose, apart New 
Hampshire, 
essee, North Carolina, Arkan
sas, Kansas, Georgia, Idaho, 
Alabama, Montana, Minnesota, 
Delaware, South Carolina, Mi
chigan, Indiana, South Dakota 
ir North Da'kota, vyrai turi su
laukti 21 metu priesz apsive
dė nt.

New Hampshire ir Louisi
ana 14 metai yra apsivedimo 
metai vyrams; Tennessee ir 
North Carolina 16 metai; kuo
met Arkansas ir Georgia 17 
metai. 
Idaho, 
Minnesota 
Carolina, x>>\«
South Dakota ir North Dakota 
reikalauja kad vyrai turėtu 18 
metu priesz apsivedant.

Merginos turi 
metu kiekvienoje 
apart New Hampshire, Louisi
ana, 
na

Gera, 
rin žemes, visa užsėta, 
vaisingu medžiu. Labai tinka
ma vieta del Lietuvio nes arti 
kaimynai gyvena ir ne nuobo- 

, locna 
vanduo

, ,arti geru 
Įsmilę in žiemius 

nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera 
ingyti farma ant kurios 
ma padaryti
Kreipkitės ant adreso arba at
važiuokite pamatyti.

Juozas Balsis

m i si i no,

Didele atyda atkreipia pub
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba trotimo veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszfikiriant arszeanius atsitiki
mus, nereikalauja trotinti lai
ka nuo darbo ar kitokio užsi
ėmimo.

Žmones paprastai
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaip tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandien Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasisekė 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones. 
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Beverly, N. J. 
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu i n valės jums 
padėkoti už stebėtina patarnavimu 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbeti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re- 
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
cziame padėjime, kaip kad asz pir
miau buvau.

di vieta. Geri budinkai 
elektriką, telefonas, 
siūboj. Lygus kolei 
marke t u.

. — Birželio 
ant Stagg St.

Brooklyn, N.
diena

vaikinai baisiai 
pjausto už Lietuvaites mergi
nas — B. Mažcilkiute ir B. Pet
rui i ule.

Sakoma taip buvę, 
merginos susitarė 
vienais dviem ' 
ta užmirszusios, 
dfrm iszeje su kitais. Abu vai
kinai yra Italai. Pirmieji vai
kinai ateidami ju iszsivesti, 
jau susitiko 
irai si a i s.
darni, szoke su peiliais ir labai 
tuos vaikinus supjaustė. Pas
kui ir patys pabėgo. Vienas isz 
suniaustvluin esąs tain sužeis-

11 
Italai

du 
susi-

M inotos 
i iszeiti su 

vaikinais, jbdt 
, ir ta paezia

iszsivest i 
iszeinant su an- 

Na, ir nieko nelauk

supjaustytu,pi esąs taip sužei 
tas. kad sako mirsiąs.

dabar
Sakoma, 

gaites nenori ju iszduoti. Abi 
minėtos mergaites yra jaunos, 
apie 15 metu amžiaus.

Savaite atgal tas 
mergaites buvo patikės 
nesmagu ms.

party

Kaltininku 
jeszkonia.

si ropini 
kad mer

paezias 
*l<itas 

Jos buvę namie 
ir su s ik vi e-pasidarė “party” 

te daug vaikinu. Tas nieko ne 
stebėtina, bet kad tie vaikinai 
jau praliejo patys šeimininkau
ti ir trankytis, to del mergai
tes nusigandę ir kad bomai už
puolė ju šluba, nubėgo pas kai
myną, pasako. Kaimynas, V. 
Szibeika, nubėgės gelbėti ir in- 
ejes in stuba, pradėjęs varyt 
laukan. Tie nieko nelanko 'kaip 
trauks Sziboi'kaį per galva su 
“black jack”, 
lakstė savais keliais.

Sulyg pasakos, tie $vecziai 
daugiausiai buvę Italai.

Atsargiai su tokiomis “par
ty,” kur sueina nepažystami 

turėtu labiau 
savo vaikus prižiūrėti.

i p paskui isz-

kur sueina 
žmones! Tėvai

PAJESZKOJIMAI.

savoPajeszkau
Roma šio Stakuczio

— V.

pusbrolio 
pirm i aus 

gyveno Brooklyn, N. Y., da'bar 
nežinau kur. 
niaus Gub.
nevios Vals.
džiaus. Tegul alsiszaukia ant

Paeina isz Vil- 
Nocios Para., Ka-

Jasauciznos So-

adreso lt.
M. J. Galinis

923 Callowhill St., 
Philadelphia, Pa.

"M
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Jeigu juso apsiavimai jumis ne tinka 
pabandykite szitus

(Made-to-meojure fit in r ady-tU'wear shoes)

Daugiausia apsiavimai yra 
padirbti pagal paprastos mie- t
ros, bet Wilbur Coon apsiavi
mai turi specialiszka miera. 
Todėl Wilbur Coon apsiavimai 
tinka visur ant kojų.

Kada jusu apsiavimai jumis 
tinka, jie tada užlaiko savo 
forma, vigadni ant kojų niekur 
nespaudžia. Koja gražiau isz- 
rodo. Naujausios mados Wil
bur Coon apsiavimai del viso
kiu nesziojimu.

PREKES $6 IKI $9
Nesziokite apsiavimus kurie 
tinka. Pabandykite Wilbur

Coon Apsiavimus

TREGELLAS Shoe Store
33 EAST CENTRE ST. MAHANOY OITY, PA.

ikti
IflStip

Wulsl x V 
r /a—.

Cd of each 
of/he five Impor/anlpoints

[CLENDER. FOOT] Iatyush stout] «ill.[Sog.sgBs)įaraa

— Jum no reike bijotis, ha 
asz gera dvase noretau del vi
su daryti gerai.

’Pnda mes biski nedrebejom 
ir Morkelis Kapcanas sako:

— Asz ponas dvase, nore
tau kad visi maistai, koki yra 
ant svieto prisipildytu su auk
su ir butu del manos. — Pas
kui Ickns Szvein sako:

— Asz noretau, kad visos 
marios, ežerai, upes ir prūdai 
ant cielo svieto pavirstu ant 
atramento o asz 'tnretau tiek 
pinigu, kad su tam atramentu 
galotau czekius pasiraszyt.

— O tu Szmuila ko reika
lavai? — paklausė Ryfko.
- Nu,

sei:

• •

vyrams;

Deszimts
A laibama,

Delaware,T

Michigan

valstijų — 
Montana, 

South 
Indiana

sulaukti 18
valstijoj

asz pasakei tam d va-

asz labai— Ponas dvase, 
noriu, kad Morkelis ir Tekaus 
sapnai tuojaus iszsipildytu ir

, Okad juodu tuojaus numirtu 
man tas viskas tektų.

— Gut, mano Szmuila! — 
paszauke Ryfke ir net delnais 
suplojo.

DIDELIS PARDAVIMAS.I

Reikalingu naminiu visokiu 
daigiu. Visas naujas tavoras. 
Pardavimas, prasidės 8:30 va
landa Sukatos ryta ir tesis vi- 
sa savaite iki kitai Subatai. 
Czia paduodama keletą pre
kių. Szluotos po 39c. Blokiniai 
viedrai 19c. Szniuras drapa
noms džiauti 39c. u'ž 50 pėdu 
ilgio. Skal’bynes 69c. Szepe- 
cziai 23c. Gumines paipos 16c. 
pėda. 6 pėdu aukszczio kope- 
czios po $2.19. Viedrai pele
nams 89c. Visokiu kitokiu 
daigtu už numažintas prekes. 
Ateikite pamatyti. Suczcdinsi- 
to pinigą ant k'ožno pirkinio- 
Ne u'žm i rszki t e kad 
ma s 
pas:

t * • • • 'Miki kitai Subatai.

prasideda
pardavi- 

Subalos ryta

Louis Wasch 
12 South St. Mahanoy City.

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu 
ant viso loto po No. 520 ir 522 
W. Mahanoy St., Geram pade- 

(J.2j i me.
Miss A. Haley

522 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.

GYD1K13 SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyti it is su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi d oi žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dol žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žolos nuo visokiu ligų kaipo 
tui nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu Iszgasties, nuoma-
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma Isz virai 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
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 
ma, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių k knygų 
kataloge. Reikalaujamu pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. Adresą vokite szlteip:

« J.1 M

ju musu žolėms po visus lietuvlszkus 
l

M. ŽUKAITIS, 
flillet Rd. Spencerport, N. Y*

Arkansas, South Caroli-
Alabama, South Dakota, 

North Dakota, Kansas, Tenn
essee, Mon’tana, Minnesota, 

North Carolina, In-
Mon’tana

Delaware 
diana Ohio, v,....,, West Virginia, 
Rhode Island, Missouri, Flori
da, Virginia, Kentucky, Wyo
ming ir Connecticut.

Louisianoj 12 metu mergi- 
gali iszteketi, ir New 

Hampshire 13 metu, Arkansas 
ir South Carolina 
turi sulaukti 14 metu, ir Ala
bama, South DakiVta, North 
Dakota' ir Kansas nustato 15 
metus.

Tennessee, Montana, Minne
sota, Delaware, North Caroli
na ir Indiana merginos turi su
laukti 16 metu priesz iszte- 
kant.

Devynios kitos valstijos — 
Ohio, Wes/t Virginia, Rhode 
Island, Missouri, Alabama, 
Virginia, Kentucky, Wyoming 
ir Conneeticut nustato 21 me
tus apsivedimo metus mergi
noms.

Beveik kiekvienoj' valstijoj 
legaliszki motai neužlai'kyti 
kuomet tėvai pavėlina apsi
vesti, arba jeigu teisdaris nu
sprendžia kad jaunieji turi ap
siveji. —F.L.I.S.

nos

m

mergaites

South Dakc/ta

Delaware

Missouri

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDEGIOJ 26 JUNIAUS
$4.00^eltavas Tikietas
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
BASEBALL

YANKEES su PHILADELPHIA 
New Yorke 26 Juniaus

doubleHeader

Jankeo Stadium 1:30 P.M. -

Lehigh TMley 
Railroad 

efUw BlacliDUmend

CAPITAL STOCK $125,000:00
ŠURPLUS 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.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

proga 
gali- 

gera pininga.

t .52

R. F. D. No. 1 Orwigsburg, Pa.

ANT PARDAVJ 15 O.

100 margu lauko įy didelis
sodas, taipgi gyvuliai ir pada
rai. Patogi ir gera vieta prie 
pat Lake Side Parko. Norintie- 
pirkti atsiszaukit po sziuo ad
resu. • . (t.51

Petras Sz vii pa,
Tamaqua, Pa

EXTRA BARGENAS
FARMA.

R. I). No. 2

*

Parsiduoda farma pigini; 40 
akeriu geros žemes, triobos ga- 
ros, su g 
maszinos, žeme apsėta, 8 galvi
jai, 2 arkliai. Daugiau infoi- 
maeijio su’tei’ksju per laiszka.

Ant. Machuta, (50) 
R-2, Box - Branch, Mich.

ANT RANDOS.

yvuliais ir padarais,

f I

Didelis sztoras su nan?u del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karukas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso:

E. M. Maginnis,
1

(t.f.)
109.Main St., 
Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Farma 76 akeriu. Akmeni
nis 7 ruimu namas, tvartas ir 
kiti budinkai. Daug vaisingu 
medžiu, szaltiniai. 2 arkliai, 3 
geros karves, 4 kiaules, apie 
650 visztu, daug maszineriju. 
Daug padargo, 10 akeriu gir
iuos, apie 15 akeriu ganyklos 
su vandeniu, resztas apdirba
ma. Preke tik $5,000. Labai ge
ras pirkinys. . (J 1.1

Robert W. Evans
15 N. Hanover St., 

Pottstown, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksimą, .smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todeĮ pasi
skubinkite. 1 |k' f ' ,

Wm. Kunsavago, 
Loust Valley

Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

• t.f.

• * Didelis puikus namas ant W. 
Mahanby Ave. Garadžius ant 
kito galo loto. Visi intaisymai.

' M. Janovich,
226 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy jdity, Pa.
■■ ... ............. ..............................................—

(Jy-i)
■ ■

ANT PARDAVIMO.

Geras Auburn automobilius 
del 5 ypatų, 1924 modelio. Ge
ram padėjime. Atsišzaukite 
ant adreso.

Mrs. Mary Busyla
Gilberton, Pa.

(J.l
tl

Box 5

Jonas Gedminas 
Box 68, Beverly, N. J. 

(Tikra gromata randasi mano ofise.) 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-Electro’ būdas gy
dymo Patrūkimo del szimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydypnio.se nito laiko išra
dimo X-Rny ir dauginus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz tu skaitlingu ken- 
ezianeziu, serganeziu ant tos 
nepakeneziamos ligos 
kimo”
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekasztuos 
kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilankymas in mano ofisą 
asab'iszkai. Raszykite, prisius- 
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima. Adresuokite: '

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

68 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

“Patru-
asz galiu jus iszgydyti.

Adresuokite:

I JOS. P. MILAUSKAS
Liatuvisskas Skvajoris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Viaoa Kroniaakoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir MotereS 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apakau gokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik koine Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Astras Floras, 4 S. CENTRE ST, 
POTT8VILLI. PA.

gydypnio.se



