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ISZ AMERIKOS
PUIKUS

ATSISVEIKINIMAS
UŽDUODAVO VYRUI PER 
2ANDA, SPARDĘ IR KER-

3ZINO PAPJOVIMU.

Boston, Mass. — ‘‘Kožna 
karta, kada mano pacziule isz- 
važiuodavo in sveczius, tai vie
toje mane pnbucziuot, užduo
davo kėlės kumszczes per žan
du arba spirdavo in pilvą ir 
si ausdavo in pekla.”
kalbėjo Tamoszius E. Webb sli
džiai Beane, kada užvedė teis
mą ant persiskyrimo nuo savo

— taip

tankia u 
kunisztemis

vis
11*

paeziules už žvebiszka pasiel 
girna su juom. Tolinus žmoge
lis kalbėjo, buk pacziule 
tankiau apleisdavo namus 

ji pasveikindavo
, spardymu ir ant 

galo turėjo nusiduot in ligon- 
imte ant gydymo. Karta pa
griebė mėsini peili su kuriuom 
norėjo ji papjaut arba sužeist 
taip, kad nebūtu tinkamas dau
giau prie nieko.

pasigailėjo žmogelio
duodama jas perskyrimą be 
jokio atlyginamo del moteres. 
EKSPLOZIJE ANT LAIVO;

11 SUŽEISTI.
Norfolk, Va. --- Ant torpedi- 

“Charles Auburn 
cksplodavojo garinis katilas ku

Sudie

nio laivo > •

ri£ bawi■ affatntino' du laivo
rius o devynis sužeidė, tarp 
kuriu randasi ir daktaras ku
ris inejo in kambarį neszti pa
gclba nelaimingiems. Visi li
kos nuvežti iii valdžios ligon- 
butia. Laivas mažai nukentėjo.
ISZMOK KAIP GALI DA- 

GYVENT 1,000 METU.
Chicago. — Ar norėtumei gy

vent 1,000 metu? Jaigu taip, 
tai pirma turi iszmokt kaip 
gyvent ant svieto. Toki receptą 
duoda profesorius George A. 
Dorsey, kuris nesenei iszdave 
knyga po vardu: “Del ko pasi- 
elginejame kaip žmogiszki su
tvėrimai

Profesoris Dorse v sako:
“Jyapines yra pripildytos 

aukomis sziandieninio greito 
gyvenimo ir netinkamojo mais
to, o kiti, kurie apsileidže svei
katoje ir neturi laiko ant pasil
siu, tik laksto paskui doleri, 
gaunasi in pamiszeliu namus. 
Kožnas žmogus turi turėti vi
same rūbe žiu, k a valgo ir gere 
ir užlaikvti szvariai ne tik sa- e
vo kunav4>et ir duszia, o gali 
būti tvirtu, kad susilauks Ma- 
tuzeliniu metu.”

1926 METE BUVO 32 NEK- 
TAIZINIU PIKNIKU.

l’uskagee 
Institutas (nigerin apszvietos 

garsina kad 1926 
meto, po visas dalis Suvienytų
jų Valstijų, pakarta (linczia- 
vo) Iris-deszimts ypatu, arba 
trilcka daugiau ne kaip 1925 
mete. Tarp nulincziiiotu buvo 
dvi moteres ir tr\’s balti žmo- 
nes.
DAVE MOTERIAI IN KAILI 

KAD PAGIMDĖ JAM 
DUKRELE.

kunadbvt ir duszia,

Tnskagee, Ala.

<lra ugu ve)

Brooklyn, N. Y. — Tūlas 
Pedro Gabriel (rodos Ispanas),» 
32 metu nuo 534 Flushing avė., 
tapo aresztiiotas už smarku su- 
muszima savo tik 16 metu pa- 
cziukes Augelinos, už tai, kad 
ji pagimdė mergaite vietoj 
berniuko. Be to, pas smarkuo
li dar rasta revolveris be lais- 
nio.

Atsidure Bridge Plaza teis
ine.

I II. II—I* 1*1 I» *

LIETUVAITE RASTA 
NUŽUDYTA

RADO JA GRIOVYJ SZALE 
KELIO, LAUKUOSE, 

NUSZAUTA.

užtiko lavona jaunos 
Mrs. Valeria T\v- 
12314 Green St

Chicago. — Utarninko ryte 
gryžtanezio in miestą buso 
szviesos griovy j szale netaisy
to kelio prie 138 ir Halsted 
gatvių
Liet u va i tęs 
mus, 17 m.,
(Burr Oak, prie pat West Pnll- 
mano). Ja rasta nuszanta. 
Szauta isz užpakalio in galva 
ir kulka inejusi palei kairiaja 
ausi iszejo per desziniji skruos
tą; kadangi pasiliko parako žy
mes, tai spėjama, kad in ja 
szauta isz arti. Ja veikiausia 
nužudvta automobilv ir tik la- 
vona pamesta szale kelio. Rodo 
tai dar ir tas, kad nesurasta 
vieno jos czeveryko, kuris vei
kiausia piisiliko automobily.

užmusztoji yra jaunute, 
bet ji yra vedusi ir yra motina 
6 savaieziu dukreles.

•1

Dabar yra vedamas stropus 
tyrinėjimas, kad susekti kas ja 
nužudė. Pirmiausia tapo aresz- 
tuofa.s jos vyras Frank Tymus, 
19 metu, fabriko darbininkas. 
Jis aiszkiai i n rode kur jis ta 
nakti buvo ir policija nekalti
na jo už žmogužudyste teeziaus 
laiko kaipiYliudytoja. Polici
jai tyrinėjant sužinota, kad Va- 
Urij»*Lu tavo giminaite Kazi
miera Czepa 11 ski lite,įmera Czepauskaite, 12 metu 
Szcsztadicnio vakaro nuėjo pas 
savo drauge Susan Enokin 18 
metu, 704 West 120 Street. Ten 
rado dar Roc-co Lacardo, 
motu ir Harold Edwards, 
metu. Jie ten gere vyno ir szne 
kucziavosi. Tokia “party” Ka
zimierai (/zepaiiskaitei nusibo
do ir ji apie 9:30 valanda vaka-

Bet jos tetule 
.Valeria dar pasiliko. Apie vi
durnakti visi keturi 
restoraną prie 120 ir 
g

re iszejo namo.

o o
19

nuėjo in 
Halsted 

atviu, kur pavakarieniavo vi
si iszsiskirste ir abi mergaites 
nuėjusios in savo 
szesziu valandų

Už 
Valerija

Susan ir
Ed

namus.
gi 

rasta negyva. Kadangi jos la
vonas dar buvo sziltas, tai dak
tarai spėja kad tik valanda 
laiko priesz jos atradimu jos la 
vono buvo nuszanta. Kur ji bu
vo per szesžias valandas polici
ja ir bando atspėti.
abu vaikinai, Lacardo ir 
wards, tapo aresztuoti ir tar
domi Kensingtono policijos. 
Taipjau tapo are.-žinotas arti
mas nuszjintosios pažystamasis 
John Hantz, 912 West St. Su
san papasakojo polici jai, kad 
Valerija turėjusi kita vaikina, 
žinoma tik kaipo 
kuris jai 
<r
isztekejo už Tymus. 1 
dabar stropiai jeszko to 
mer”.

Nužudytoji Valerija po te 
vais yra Simonavicziute. 
vyras vra Ukrainietis.

Jammer”, 
ir paskui

11

pirszosi
grūmojęs ja nuszauti, kada ji

Policijų
“ Jam-

Jo*,

SUDEGE ANGLEKASIU 
SALE IR KITI BIZNIAI.
Johnstown, Pa. — Ugnis su

naikino United Mine Workers 
unijos sale Njnty Glo, arti nuo 
czionais. .Taipgi apdegė smar
kiai metodistu bažnyczia ir du 
kiti namai. Ant pirmutinio 
laipsnio sales, talpinos! spaus
tuve vietinio laikraszczio ku
ris taipgi iszdege. Ugnagcsiai 
negalėdami patys
liepsnos paszauke in pagclba 
ugnagesius isz Ebensburgo ir

invoikti

Conemough.j BJedetn padaryta
apt 75JukstjĮij£i$iu doleriu.
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DU-KABT 8ANVA1TIN1S LAIKRASZ'J’IS “SAVU:”
ISZEINA KAS JĮTAltNINKA IR £ET«YOZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.00, 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso moto.
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Lalazkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adraadl
W. D. BOOZKAUSKAS - OO.,

MAHANOY OITY, PA. Į
I
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Isz Visu Szaliu NESUPRATIMAS 
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PAGAVO VYRA ANT 
KARSZTO DARBę,—

GUBERNATORIUS VALDE
MARAS ISZRINKO SAVO 
DIREKTORIUS PRASZA- 
LINDAMAS VOKIECZIUS.
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Sztai ka padare eksplozija parako ant New York, New Haven ir Hartford geležinkelio

f

artimoje Towners, N. Y. Trūkis nusirito nuo sztangu ir per tai kilo eksplozije 817 bertainu- 
ku parako, padarydama bledes ant 100 tukstaneziu doleriu. Eksplozije sukratė smarkiai vi
sus aplinkinius miestelius, žmones mane kad tai buvo dreboji mas žemes, 
vėliaus priežasties tojo drebėjimo.

pakol nei la žinojo

NUŽUDĖ, O TARNAITE 
PAŽEIDĖ.

ko y

ISZ LIETUVOS
LIEPE ARESZTUOTI 

150 ŽYDU

ILGAS RUDUO
LIETUVOJE

Klai- 
valdžios — Pernai Ru-

PRASZALINS 
VOKIECZIUS.

VISUS

Kaunas.

litinėms grupėms insakyta sa 
vo organizacijas likviduoti ir 
taipjau iki Sausio 1 dienos ap
leisti kraszta.

Vok ieczi u la i kra^zt i> 
pėdoj tapo bficialiai 
uždarytas.

Tas faktas, kad de.l invykiu 
Klaipėdoj kenczia Vokieczin 
interesai, duoda Lenkijai nau
ju argumentu tavo amžiniems 
t virtinimams, kad didžiausias 
jai pavojusu gresiąs i.*z rytu 
per Lietuva, kuri nuolatos at
sisakanti daryti taika su Len
kais, solpindama tuo 'bildu pra
mone prekyba
Lenkijos kpaszte ir 
Lietuvoj.

Marszalas Pilsudskis Lenku 
vardu iszleido 

kad Lenkai

sziauriniame
paczjoje

visai pa

— Badai naujoji 
Lietuvos valdžia insake aresz
tuoti ir atiduoti karo teismui 
150 Žvdu.

Pranoszimai apie masinius 
aresztus Lietuvoje labai inkai- 
tine žmonių upa Lenkijoj. Bi
joma, kad Fašistine valdžia 
nebotu pasiryžus
trempti tautines mažumas Lie
tuvoje masiniais aresztais 
zekucijomis.

Vokiecziai taipjau inluže 
del naujosios Liet uvos valdžios 
iszleisto dabar insakymo, kad 
visi Vokiecziai, užima bet ku
rias valdiszkas vietas Klaipė
doje, iki Sausio 1 dienos turi 
isz Klaipėdos kraszto pasi?zu
linti.

Socialistu ir vaisiiecziu po-
7

taipjau

ek- pa
imsią

valdžios 
reiszkima, 
visai neitralus, jeigu tik tauti
nes Lenku mažumos Lietuvoj 
nebusią kliudomos ir nepradėti 
žygiai slopindama tuo būdu 
pramone priesz Vilnių. Pasta
rieji tecziau invykiai rodo, kad 
insikarszcziavusioji nauji Lie
tuvos diktatoriai gali lengvai 
insivelti iii avantiūras.

Mariampole.
duo galutinai paliko mus szali 
28 diena Lapkriczio, szimet 
gi delsia dar ilgiau. Butu pa- 
keneziama, 
gi a u si ji s ir 
smarkiai, 
g 
ypacz ten, 
neiszbrendami keliai.
keliai isztikro vra didelis muen 
valstybei, 
užmirszlajam sodžiui — blogu-

pakerta susisiekimą ir 
trukdo ‘ tinkamai prekybai 
tarpti. Sztai, jau irpo Szv. An
driejau^, verta paszalti ir pa- 
snigt, nes žmones tik laukia 
progos, kada gales pavažinėti

- ‘ ■>' - ■ ' 
vis dėlto geresne už 
ir lietinga rudeni.

Na, galu gale jau sziu metu 
Gruodžio 3 diena emo smar
kiau szalti ir vidutiniszkai pa
snigo. Kad tik iszlaikytu nepa
leido.

nes ir oras neblo- 
neszalta taip jau 

jei vis^reikalo ne- 
adintu purvynai ir sodžiuo.-e 

žeme, 
Blogi

kur moline

ypacz jos daliai —

mas, kuns, gali sakyti 
pakerta susisiekimą

vitai 
labai

now; ir szalta, 
purvyną

1
PARODA VOKISZKU KADETU HONOLULU JE, FILIPINUOSE

<1

>

1 t

Vokiszko kariszko laivoAnt paveikslo matome Vokiszkus kadetus ir laivorius iszl<

kurie laiko paroda mieste Honolulu, Havajoje, kada laivas atplauko iii tonais.

m
f

< I

M
EiWiiSS1

• > '.

«8S

“ Hamburg,”
Buvo tai pirmutinis Vokiszkas laivas kokis atplaukė in lenais nuo 
Kare.

kada prasidėjo Svietine

ATSAKIMAI. o isz-

ir ki •A. P. M aha no v Cit v r •
tiems, kurie nekarta užklausė 
kada prasidėjo Ruso-Japanisz- 
ka kare. Czionais paduodamo 
nekiiriuos suraszus isz tosios 
kares, irtaip: Priežast is kares 
buvo užėmimas per Rosije Port 
Arthuro, kuri aplaike Japonai
nuoiKfnu po< karei. Rosi jo poi- 
trauke visus ryszius su Japonl-

jo Februariaus 5, 1904 
szauke kare (kuri prasidėjo) 
Februariaus 10, ta pati meta. 
Japonai turėjo 270,000 vyru isz 
kuriu 200,000 buvo iszlavintais 
o Rusije turėjo apie 1,000,000 
vyru bet nebuvo pasirengia in 
kare. Musziosia Bosijo neteko 
apie 20,000 vyru o Japonije 
apie 18,000. Tik vienam mu- 
szijo po Mugdanu liko užmusz- 
ta 97,000 Rusu o 50,000 Japonui 
Už'klupimas ant Port Arthuyo dyt atsakima.

apie 18,000.

prasidėjo Julajaus 20, 1904. Ka 
re pasibaigė 23 Augusto, 1905 
mete. Prezidentas Rooseveltas 
dalybavo sutaikoje užbaigti ta 
kare. į’

Patarėm szi straipsneli iszsi- 
kirpt ir užlaikyti .del ateities 
ir jaigu kada turite koki gin- 
cza su draugais, nes sujeszko- 
jimas užima daug, laiko redak
toriui, kinis turi sznipįhet po
daugeli knygų idant užganius

'| V?'............................

\'ilnius. — Szvakuose, Hele
na Stankcviczione, pati dvar
ponio, nužudo savo vyra Ri- 
szarda Stankevicziu po tam pa
ti pasidavė in rankas palicijos.

Stankeviezius susineszc su 
savo tarnaite nuo kokio tai lai- 

o norints pati nužiurinejo
abudu, bet neturėjo jokio da- 
vado prieszais mylinezia pore
le. Bet kada Helena iszvažiavo 
ant keliu valandų pas gimines, 
Stankeviezius pasiszauke savo 
mylema in mieg-kambari...

Tame Stankevicziene staigai 
sugryžo mimo. Perimta di
džiausiu piktumu ka pamate 
kambaryje, paleido in vyra 
septynis szuvius, užmuszdama 
ji ant vietos o tarnaite mirti
nai snžeido, kuri likos tuojaus 
nuvežta in ligonbute, bet nėra 
vilties kad pasveiks.

Stankevicziene likos uždary
ta kalėjime Vilniuje, kur už ke
liu sanvaieziu turės stoti ant 
teismo. Pagal žmonių nuomone, 
tai motore bus paleista ant 
linosybes, nes Vyras ne pirnia 
Jcarta.apgaudjnejo^avo paezia.

SKAITLIS BEMOKSLIU 
ROSIJOJE DIDINASI.

Šoviniai daro sura- 
gyventoju, bet su dideliu 

nepasisekimu. Lyg sziai dienai 
jau suskaityta 148 milijonai 
gaivu. Pagal surasza, tai pasi
rodo, kad Rosijoj bemoksliu 
daug pasididina, 
žemvn.

Suraszytojai gyventoju taip
gi skundžesi, kad gyventojai 
nepriima juju kaip privalo, nes 
laiko juosius už velniszkus 
agentus, antikristus, kurie ren
gė svieto pabaiga. Todėl sura
szy to ja i turi daug vargo, nes 
žmones neatsako ant paduotu 
klausymu. Kaip rodos, tai Ro-

Berlinas. —Pavojingas nesu
pratimas kilo tarp Vokiecziu ir 
Lietuviszko 
Klaipėdoje Voldemaro, kuris 
neturi pajėgu kontroliuoti fas
cist u partija.

Voldemaras pri žadėjo Vo- 
kiszkiems pasiuntiniems, arba 
paprastai vadinami direkto
riai, iszrinkti per gubernato
rių, kad jieji bus perstatyti ant 
užtvirtinimo per \rokiszka 
Landtaga, bet Voldemaras išb
rinko direktorius kurie vra 
prieszingi Vokiecziarns su ker- 
szinimn praszalinimui Klaipė
dos Landtag (Vokiszkus pa
siuntinius) ir apszauks naujus 
rinkimus su pagclba kariszku 
tiesu.

Vokiecziai sako kad tokis 
pasielgimas yra neteisingas ir 
prieszi liautis Klaipėdos 
soms.

Herr (ponas) Voldemaras, 
naujas Lietuviszkas gulierna- 
torius, ne yra Lietuviu, tiktai 
Kusiszkas profesoris kurio tik
ra pravarde yra Voldemar, ku
ris perstatė Ukrajina ant Brest 
Litovsk taikos posėdyje. Vo-

gubernatoriaus

per

tie-

kietijoje jisai yra laikomas už 
mokyta žmogių bet abejotina, 
ar jisai galės valdyti Lietuvos 
reikalus ilgai, nes tame neturi 
jokio pasisekimo. t

Isz tojo nesupratimo gali 
kilti kruvinas sumiszimas tarp 
Lietuviu ir Vokietijos.
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vietoje eiti
ISZSIŽADEJO

SUNAUS

už

SŪNŪS SU GRYŽO ISŽ 
KARES, BET TĖVAI 

ISZSIŽADEJO JOJO 
UŽ PINIGUS.

sije niekad nesuskaitys visu rodos, 
savo gyventoju. niai K
IN SZESZIS METUS PAPIL

DE 1,000 APIPLESZIMU, 
Neytra, Czekoslovakijv. — 

Papildyt tūkstanti visokiu api 
pleszimu ir vagyseziu in laika 
szesziu metu arba konia 
kožna sanvaitia ir nebūti 
sektu toki giluki turėjo Iva
nas Barylov, Rusiszkas pabė
gėlis kuri ant galo suome ir už 
daro kalejimia ant dvieju me
tu *

Barylovo būdas apsisaugoji
mo buvo tokis: Jisai nudavine- 
jo paikszu, netekdamas proto 
per baisu pasielgima kaleijmo 
virszininku, kuriam, ant galo 
pasiseko pabėgi i. Nuolatos tik 
kalbėdavo apie 
munizma. ir Rtisiszkus žudinto 

todėl niekas ant jo neat- 
kreipe atydos, nes žinojo kad 
ne yra pilno proto ir

jus, ’ ’

iris
su-

BET

Aplin-

“Czeka, Ko-

ne yra pilno proto ir niekam 
nedarys bledes kur tik ateida
vo in koki kainui tiksle apiple- 
szimo. Niekas ncdasiprato kad 
tai jisai papildinejo apipleszi- 
mus, kurie tankei invykdavo 
kur tik Ivanas pasirodydavo, 
ir tai tris ar keturis kartus 
per sajivaitia. Ant galo policijų
pradėjo ji nužiūrėti ir po pas
kutiniam apipleszimui tūlo tur 
tin go ūkininko, policije nusida
vė pas Ivona, padare krata ir 
rado pas ji pavogtu daigtu.
A .7 & ■ A ' A k. A » * ‘Ant galo prisipažino ir nuteis

Madrid, Iszpanije 
kilioje Eirasvedra atsitiko ne
paprastas atsitikimas, bet kaip

, ne taip retas po Švieti
mai Karei.

Kokis tai Manuel Gonzales, 
kovojo ant Morokiszko friinto, 
kaipo Iszpaniszkas kareivis ir 
priesz penkis metus likos pa
imtas in nelaisve. O kad jam 
tik nesenei pasiseko pabėgti isz 
nelaisvos, todėl kuonogroi- 
cziausia skubino pas saviszkius 
ir pasimatyti su savo loveliais 
ir giminėms.

Nemažai nusistebėjo ir nu
lindo, kada pamate, kad jojo 
tėvai visai nenorėjo jojo pa
žint ir priimti in namus kaipo 
sunu, norints visas kaimas ji 
pažino ir pripažino kad tai yra 
sunūs Gonz.aliu.

Kokia buvo priežastis levu 
iszsižadojimo savo sūnaus, ku
ris sugryžo namo po tiek var
go, kaukiu ir sunkaus pergyve
nimo kalėjimo? Paprastai nuo 
aplaikytos žinios buk jujn sū
nūs žuvo ant kariszko lauko, 
senukai aplaikydavo po 20 
auksiniu franku *ant menesio 
kaipo suszelpima po jojo mir- 
cziai idant tėvai turėtu isz ko 
gyventi. Jaigu dabar prisipa
žintu kad tai juju sūnūs, tai ne 
tik ka netektu suszclpimo, bet 
butu priversti da sugrąžyti 
tuos pinigus kokius aplaikyda
vo per kelis metus. Senukai 
vėlino iszsi žadėt sunaus ne 
kaip pinigu.

► - Valdže apie tai* dažinojo ir

todėl

po

sūnaus

tas aut .dvieju metu kalėjimo. tyrinėjimą.
I
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C. "Y

■į į —

IMIGRACIJOS
KVOTŲ STOVIS

Ai
.. U--------- ------ - ------- --------- ... .................. -------------------------------- ---------------- - ----- -----------------

Agronomijos Kolegijos
mM

Suvienytose Valstijose
Lithuanian Consulate, 

21 Park Row, Now York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

a

Kas Girdėt
",----------------- ■ " — - - " '

Per Kuczia įniro Japoniszkas 
ciesorius Yosbihito, kuris per 
savo trumpa gyvenimą ir viesz- 
patavima pakele Japonije ant
kojų. Ciesorius .Josh i h it o, buvo 
pirmutinis Japoniszkas cieso
rius turintis Europiszka moks
lą, apsivedė 
mergina kuri pabaigė mokslus 
Angliszkose mokslainesc, bu
vo pirmutiniu ciesorium, kuris 
turėjo tik viena paezia, pasiel- 
ginejo visai prastai, paremda
vo krikszczionybe ir užvedine- 
jo Europiszkus paproezius sa
vo sklype. Laike valdymo Jo- 
sJiihito, JajMHiije persimainė 
ant naujos vivszpatystos 
kurios 
svietas.

sU

at kreipe

Japoniszka

akis
ant 

visa«

Bet visai

Kaime Baumholder, aplinki
nėje Koblencijos, prie upes Re
no, likos atidengtas nepapras
tas alsitikimas, kuris primena 
istorijvs isz senoviszku laiku.

Tame kaime gyvena kokia 
tai Julije Mees, apie kuria žmo
nes kalbėjo, buk ja ja vyras pa 
mete 1923 mete ir dingo be jo
kios žinios, — niekas nežinojo 
kur jisai pasidėjo.

netikėtai Meesos
kaimvnas užtiko ant virszaus 
tvarto, puse žmogaus, o puse 
žvėries, o po geram prisiži u į ė
jimui ant jojo, pažino jame din
gusi vyra Mces’icnes.

Szetonbobe uždare tenais sa
vo vyra ir per tris motus kan
kino, atneszdamn jam maistu 
ir vandeni naktimis, bet tik 
tiek, idant užlaikyti ji prie gy
vasties. Ne tik kaimynai, bet 
ir nelaimingo tėvas, kuris gy
veno pas savo marezia, nieko

Mapie tai nežinojo.
Paszaukta palicije isznesze 

isz tojo kalėjimo pusgyvi su
tvėrimą, kuris buvo apželes, 
konia nuogas, szaszuotas ir ap- 
tersztas žmogiszkam moszle, 
puslaukini žmogų, su ilgais 
plaukais žemiau pecziu su il
gais nagais, o po nuprausimui 
ir apkirpimui nuvožė ji in li- 
gonbute.

Tris metus laike toji szeton- 
Lobe savo vyra tam kalėjime, 
už ka turės atsakyti siūle, ka
da prasidės josios teismas. 
Priežasties tojo baisaus pasiel
gimo su savo vyru da neiszty- 
rineta.

Isz apraszymn g^ofienes Lau
ros Bubny, kuri per ilga laika 
tarnavo palociuje Riisiszko ca
ro, liko.-# dažinota, kad daugeli 
metu adgal,

k n-

Tiktai

kaipo

susi-

ciesorius žinojo 
kas su juom atsitiks ir iszkyįi
ma revoliucijos Rosijoj 
ri jam atėmė gyvastį.

Buvo tai mete 1910. (aras 
Mikalojus, labai mylėjo lanky
tis ant spiritnaliszkn posėdžiu 
(paszaukimas dvasiu),
artimiausi jojo priedeliai žino
jo, kad tarpe juju randasi cie
sorius, kuris ateidavo ant tujn 
susirinkimu nežiniom, 
prastas žmogus.

Tula vakaru atsibuvo
rinkimas ant kurio ketino isz- 
szaukti dvases, naujas mediju- 
mas vardu Mikaiiovjis. Valdy
mas dvasiu per taji žmogų bu
vo tikrai nepaprastas — ne tik 
dvasios pasirodindavo bet ir 
inspedavo del susirinkusiu 
ateiti.

Vos Mikailovas papuolė in 
apmirimą, davėsi girdėt sun
kus žingsniai, po tam pa>irodi 
szeszelis žmogaus pasirodęs in

del

I

mandiera, kokias uesziojo ka
reiviai da priesz 80 metu mi
gai. D vase pasilenkė ant caro
įr pradėjo jam sznabždet taip,

■F 1
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KOVOS PRIESZAIS
PROHIBICIJE.

Kongresmonas Franas Oli- 
isz New Yor- 

ho, kuris bus pirmininku szla- 
piosios partijos ir su kitais 
kongresnionhis karsztai kovos 
prieszais prohibicije aleinan- 
cziain posėdyje kongresinonu 
M asliingtone. Laimingo pasi
sekimo Mister Oliver.

ver, demokratas

plosion partijos ir

posėdyje kongresinonu

had susirinkę galėtu girdėt ka 
jisai kalbėjo:

“Matau tave .kruvinose ma
riose ir liepsnoje. Ugnis kas 
kart daugiau platinasi, o krau
jas kyla augsztyn. Tose lieps
iu »se ir kraujuose yra tavo gy
vastis. Znsi drauge su visa sa
vo sz.eimvna!”

Ant t uju žodžiu caras paszo- 
k<» nuo stalo. Buvo visas isz- 

apleisdamas
kalbeilamas: 
inspejirnas, 
mane lauke

Užsipildė inspejimai teisiu 
gai, kaip visi žino.

Washington, 1). (’. 
st y bes departamentas 
iszleido pranoszima parodant 
dabartini stovi kiek galės pri
būti in Amerika ateiviu szimet 
isz sekaneziu sklypu, 
i sz: 
Armėnija 
Australija 
Austrija 
Belgija 
Bulgarija 
Chinija 
Czekoslovnkia 
Danzigas 
Danija 
Egypt as 
Estonija 
Finlandija 
Erancija 
Vokietija 
Didžioji Britanija 
Graikija 
Vengrija 
Indija 
Airu Neprik. Vals. 
Italija 
Japonija 
Latvija 
LIETUVA 
Nidorlandija 
Nauja Zelandija 
Norvegija 
Palestina 
Lenkija 
Portugalija 
Rumunija 
Rusija 
Ispanija 
Szvedija 
Al

Jugoslavija
cveicarija

t

hales. kam ba r i 
Kas do baisus 

žinau kas 
a t ei tėjo!”

t 4

nors

—** \ al
ka tik

Ir blip,

•1 
• >

P?1 
785 
512 
100 
IO(’ 

,073 
228

2,789 
100 
124 
47! 

3,954 
51,227 
34,007 

100 
475 
100 

28,56? 
.‘1,845 

100 
142 
344 

1,648 
100 

6,455 
100 

5,982 
503 
603 

2.248 
131 

9,561 
2,081 

671

J

Gerai žinomas knygynas pri
gulintis prie generolo Kuropat- 
kino likos visas sunaikintas 
kaipo ir daug kitokiu knygynu 
prigulinezin prie žymiu žmo
nių. Kuropatkino palovius li
kos permainytas per bolszevi- 
kus ant Soviatu locnasties, ku
riame apsig\weno szeszios szei- 
mynos komunistu, kurie visisz- 
kai subjaurino puikius kamba
rius tojo pjiJociaus. ' Visi pui
kiausi paloviai Rosijoj likos 
sunaikinti po revoliucijai, vos 
tik keli pasiliko ciclybeje. Žo
džiu viskas dingsta ir pavirsta 
in griuvėsius tame sklype nuo 
kada pradėjo valdyti bolszevi- 
kai.

1
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KINU ADMIROLAS.
Admirolas Sali, 

uiszka flota kuria žada ženk- 
padidint.

metu adgal Kinai turėjo tiktai 
viena supuvusi kariszka laivu
kuris gulėjo Shanghai arsino-

Iv va i

užėmė Ki-

Dvideszimts

J

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau savo broli Antanu 
Kaminsku, 15 metu atgal gy
veno Porich, Pa., dabar neži
nau kur. Meldžiu atsiszaukt, 
arba žinantieji apie ji meldžiu 
praneszt.

Joseph Kaminskas 
ILF.D. No. 3 Box 25 

(’aro, Mieli.

1t

TIKROJI PAGELBA DEL 
KOJŲ SKAUSMU.

Johnson’s Belladonna Plas
ter’is greitai paszalina 

skausmus.

Jus galite būti visiszkai tikras grei
ta pagelba del kankinanezios agoni
jos nuo pairusiu nervu kojose varto
dami Johnson’s Belladonna Piaster’!. 
Kaip greit szis gelbstantis vaistas bus 
panaudotas prie skaudamos vietos, jo 
pagelba urnai bus pastebėta. Jis szva- 
riu budu persisunkia per oda tiesiog 
in kūno audinį, szvelnydamas pairu
sius nervus ir paszalindamas skaus
mus greieziausiu budu.

Belladonna Johnson’s Plasteriuose 
yra specialiai paruoszta ir pritaikin
ta ir yra garantuojama j u pagelba 
atgauti pilna stipruma ir veiksnia, 
kaip tik plasteris atliks savo gelbstan- 
ti veiksmą. Sztai del ko jus galite but 
visiszkai tikri gerais rezultatais, kuo
met jus vartosite Johnson’s Bellado
nna Plaster’i.

Szis nuostabus vaistas suteiks ma
lonumą ir paliuosuos nuo skausmu ir 
kentejlmu del reumatizmo, neuralgia, 
lumbago, sopaneziu muskulu taip 
greit, tarsi, magiszku budu. Parduo
damas visose vaistinėse.,, r

le.
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Augs’zcziausias mokslo laips
nis suteikiamas užbaigus mo
kykla. Tie mokiniai, kurie ne
gali Kolegija lankyli keturis 
motus gali imli speciali kursą 
studijuojant isziinlinai tik ag
ronomijos dalykus. Agronomi
jos kolegijos tankiai buna 
smulkiai iszdallintos in grinin- 
kystes ir namu ekonomijos mo- 

Kursai sutrumpinti
nuo 1 iki 4 sanvaieziu būdavo 
garsinami ūkininkams. Agro
nomijos kolegijos steigimo de
partamentas lankiai siunezin 
prelegentus ir demdhstratorius 
(kalbėtojus) in knimns kad su
teikus praktiszllas instrukci
jas nkems. Beveik visose agro
nomijos kolegijose tiems, kurie 
apsigyvenę vh 1st i joje
ž'iau kaip vienas metas ir ku
rie yra Snv. Valstijų piliecziai, 
arba tiems, kurie yra užsiregis
travę Imti piliecziais mokslas 

G y vonantieji 
valstijose turi mokėti

■;

I

' i ■ ■ I
Pirmoji ir svarbiausioji ag

ronomijos mokslo intekme pa
ėjo isz ūkininku, kurie pradėjo 
organizuoti agronomijos drau
gijas 'beveik visose rytinėse ir 
vakarinėse valstijose. Tos vals
tijų draugijos 1857m. sutvėrė

Valstija Agronomijos
Draugija, kuri draugija pra- 
sze Kongreso užtvirtinti pa
skyrimą 500,000 akru vieszos 
žemos sustiprinimui agronomi
jos mokslo.

Merril Aktas 1802 motais 
paskyrė kiekvienai valstijai po 
30,000 akru vieszos žemes, ku
ri buvo atiduota senatoriams ir 
atstovams Kongresui užtvirti
nus. Pinigu inplaukas už par
duotąsias žemes buvo skiria
mas “ 
fondan 
vartojamas užlaikymui agro
nomijos ir meclianiszku mo
kyklų. Pastaruoju laiku jau 
vra 51 “ • . . - . 
tarpe (>70 niiiversitctn, kole
gijų ir kitu profesionaliszku 
mokyklų. 1920 metais agrono
mijos kolegijas lanko 149,000 
studentu, ir 
(degrees) iszduotn.

Agronomijos kolegijos tei
kia mokslą atatinkamai agro
nomijos ir mechanizmo dailėje 
taipgi prirengia praktiszkai. 
Baigusiųjų mokslą 40 nnoszim- 
cziu eina in ukos, kada kitiems 
yra daugelis proga invairiose 
tverenczio.se sąjungose ir vals- 
I y lies tarnyboje.

Su moksliszkais ir klasisz- 
kais dalykais dar praktiszkus 
dalvkai vra investi. Ir ant stu- 
denio Idiasos-korleles randame 
sekanezius dalykus — ukinin- 
kyste ii’ biologija, kalvyste ir 
chemija, pienininkyste ir filo- 
zofija, dailidyste ir literatūra. 
Agronomijos kolegijų tikslas 
yra iszlavinti agronomus pla- 
cziai mastanezius, kurie turėtu 
galiihybes kovoti su invairio- 
mis apystovomis mokslo sza- 
koje.

Agronomijos kolegijų moks
las yra labai platus ypatingai 
tiems, kurio paeimv isz žemdir
bystes apielinkin (pavietu), ar
ba kurio užsiima žemdirbystes 
apyvarta — tokiems žemdir
bystes lavinimąsi vra labai •z •
atatinkamas. Baigusiųjų szim- 
tai reikalaujami agronomijos 
bandvmo stotyse i n va iriam 
studijavimui žemdirbystėje, ki
ti mokytauja dėstymo žemdir
bystes dalyku, kadangi dauge
lyje viduriniu ir auigsztesniu- 
ju mokyklų yra dėstomas žem
dirbystes kursas. Gavimui tar
nystes daugelis kitu progu 
kaip tai auginimo’ plantacijos 
užvedimose, Valstijos ir visuo
menes Parku ir miszku užvedi- 
iliUoso, keliu statyboje, trasziu 
(fertilizer) kompanijose’ir 1.1.

Kolegijose agronomijos kur
sas 4 metai, taipgi inskaitant 
kas metai po 3 mėnesius atosto-

endowment ’ (apteikus)
I gi nuoszimtis buvo

land-grant kolegijos,

13,094 laipsniai

stol v se

k vklns.
II
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neina-

k i tose 
nuo 45 

iki 100 doleri n metams. Iszlai- 
dos st udent u lankancziu agro
nomijos kolegijas yra skirtin
gos atatinkamai kokioje vieto
je randasi lankomoji kolegija. 
Savaitinis mokestis už kamba
rį ir valgi ir apskalbima kadai
se buvo somoje .apie (i dolerius 
in sanvaite Minuesotos univer- 

kiiomet tuo pat laiko
Cornell universitete buvo apie 
12 doleriu in sanvaite. Neku- 
riose kolegijose tik po $200 in 
metus kuomet kitose apie $000. 
in midus, kas reikalą ujama tik 
isz paprastu studentu. Taipgi 
studentams yra daugelis progu j 
užsidirbti pinigu ypacz baigus 
pirmuosius mokslo metus.

velt ui.
- i •

šit et e,

Kaiknrios kolegijos yra ge
rinus intaisvtos bet mokslas 
visose panasziai tas pats. Pa
togiausia mokykla lankyti to 
je valstijoje kur’foje gyveni. Vi
su informacijų geriausiai tei
rautis pas kolegijos 
toriu.

regist ra-
• •f.l:

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant nntro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

VEJAS NEPERPUS SZITU MEDŽIU.
Jonas K. Gross isz York, Pa., 8(1 metu, agronomas, suezie- 

pino t ris jaunus obelaites in viena. Gross sako, kad- medžiai 
sueziepinti taip iii krūva nesiduoda iszverst per smarku veja
ir atsispirs prieszais smarkiausia viesulą.

W. TRASKAUSKA3 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numoireliu. • Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz

LADIES!
YOUR D R UOS 1ST
RKCOM M ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t .t Į Dis. by First National Laboratories’ - ” p
%?O W. St. Mahtnov Cltr. P* * Lehighton, Pa.

rifeįg, Sknu.mai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasinzalins nuo tavęs kaip 
‘ tik nupirksi buteliukąMESZKOS BALSAMO ( BEAR 

BALSAM

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c už maža bonkute, 
arba 50c už didele bonkute, o mes tu o jaus iszsiusime. Adresavokite

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. Dept. 51. SHENANDOAH, PA.

Trade Mark

ken- 
Jcigu negausi tuos vaistus pas vietini

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA
* •___• $ -4 ■ *■ ’ • 'i

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusn 
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 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

M • 1 * ' “i?

SMAGIOS GUMINES KURPES
Guminės kurpės, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie koja —
šiaurios ir ne per Ii uosos.

ne per

tinka-

I

(?)

1

bole) guminės kurpes, yra(raudonaAPSIGAVO.
(Tarnaite ate-Tarnaite:

jus pas redaktorių iii kambarį 
apreikszdama jam kad pasili
ko tėvu snnaus): — .Meldžiu 
pono, vaikas!

Redaktoris: — (Nepaliauda
mas rnszyfi). Tegul palaukia! 
luleiskie ji už valandėlės kaip 
pabaigsiu. *

* **

Ball Band 
miausios. 

.

< < I >

i
y*

^FAD*. ”, r**'
It { Ib

BALL@BAND
4

J
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ŽMOGUS ISZ WESCOES- 
VILLE KALBA:

Nuo kada buvau jaunas 
vaikinas pagaudavau szalti ku
ria laikydavosi iki pavasariui. 
Iszbandžiau visokias gyduoles 
bet be pasekmes. Viena diena, 
nusipirkau bonkute Dr. 
White’s Lung Healer gyduo
les ir po trijų vartojimu aplai- 
kian greita palengvinimą. ”

Gulimu pirkti uptiekose arba tiesog 
nuo First Nutional 
Lehighton, Pa.

A 4

bonkute

Laboratories,
ad.

I

I I

>4

L M k, d1.

gu. Instojimui in kalbamuosius 
kursus reikalingas 4‘High 
SehDG'l”
los) diplomas. Daugelis kolegi
jų skaitosi ir su užsienio au^sz- 
tuju mokyklų diplomais. In-

i • į L ' . .

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
Patėmyk raudona bolę ant kic-

, ,|' ■ r- n # , ir a,. ■ ■

*' t.;

reikalingas 4 4

(augsztosios mokyk-

kuomet juos matai, 
k vienos poros.

g
/ėmiaus parodytos rūšys, Lopac ir llituiner, padarytos

Lietuvlizkae Graborlut (

K. RĖKLAITIS | 
Laidoja numirėlius pa- r 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei- 

. narnos prekes.
610 IV. Spruce Ht..

MAHANOY CITY, PA.
300 MANKRT NT.,

TAMAQUA, PA.

Vb e.Uxvl

v.l

11 1
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stojimui be diplomo reikalin
ga laikyti kvotimai. Isz nusta
tytu 15 dalyku klausiama se
kantieji — anglu )<alba, alge
bra, geometrija ir elementarine 
fizika, kurie skaitomi privalo
mais skaieziuje 7-8 dalyku. Ki
ti dalykai turi but parinkti se- 
kanezinju — trigonometrija, 
istorija, Lotynu, Ispanu, Grai
ku, Francuzu ir Vokieozin kal
bu, elementarine chemija, bo-
tunika, zoologija ir kiti, lusto- 
jamieji kvotimai visose kolegi
jose skirtingi. Studentams,pa
tartina pasirinkti geriausias ir 
patogiausias kolegijos. Kai-’ku- 
riose kolegijose studentai yra 
priimami iszlaikius tiktai dali
reikalaujamu kvvotimu, turint

1 1 » ”1 • 1 1 • 1 A •omenyje kad likusia dali kvoti
mu dnplldys bėgyje mokslo me
tu ir gale motu iszlaikys pil
nus kvotimus,

* ■ 1 «, •

i

angliakasiams.
tvirtas ir ilgai nešiojantis.
saugoti viršų nuo astrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo, 
s į

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gilino.
tavo krnutuvninko tau parodyti.

> \ r • ’
, ll * I p . *

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mithawaka, Ind.

Drūtos kur privalo būti drųta. Gumas 
Padai truputį pailginti ap-

v

Prašyk

i4

“Namus Kuris Išmoka Milijonus Del KuAies’’
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

Is įSj

sus, kad tiktai tylomis niurnė
jo priesz juos ir apsakinėjo 

j vieni antriems, Ofe A < A

i 7 v
Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules“ XX.
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, kad Szvedn 
vadai liepa vežti miestcliuos- 
na javus, duona, druska mosn 
pinigus— vos tiktai Spėjo vien 
na syki isz žmonių iszlupt tuo- 
jau.s ir vol liepo vežti, kasgi ne-* 
ndrpjo duoti, isz 
iszlupo. j

nas Pultuskan. Ųzia vėl rado 
1szkilnn\ 
Krakovo 
linksminosi.
buvo Szvedn kariumenes; Mar
tynas pirma syki pamato ežia 
apsigyvenusia 
Szveilu kari limeno

nes ’ is’z priežasties 
paėmimo Sžvedai 

Daug Pult-uske

L 
1JUVO tai 1655 mete, kara-

liiii Jonui Kazimieriui kava 
liaujant — jau septyni metai 
tęsęsi baisios kares. Ukrainoje 
naikino kraszta Kazokai, viena 
karta buvo priėji* dargi prie Za 
nioreio, Lietuvoje Maskvos ka 
rumene sudegino pati sostnpi- 

Musziai buvo po 
tukstnncziai žmonių

1 ■L1' į
Nakvojo Martynas miszkuo 

se pas smalininkus, kurpiai gi, 
tu misžku gyventojai, nors lig- 
tol ju nei vienas Szvedn nema
tė, apsakinėjo jam 
daiktus apie
Kalbėta, kad atėjo isz už juros 
nesuprantanti žmonių kalbos 
žinomas,

visokius 
szi neprieteliu.

kurie netiki
liu Vilnių, 
musziu, 
juose žuvo, isz dvaru, sodžių, 
ir grycziu pelenai tiktai pali
ko, nebuvo nei laiko, nei dar
bininku žemei apdirbti. Persi 
gando žmones, jau abejojo apie 
Dievo mielaszirdyste. 
pasirodė vienok,
galas tos nelaimes ir 
bausmes.

Liepos mėnesyj 
sklvdo baisi žinia,
neprietelius Szvedas su

jai Panai, nei visiems 
tiems ir esą ak.qileszos.

Greitai 
kad dar ne 

Dievo

pa

Jėzui 
Kristui ir Szvecziausiai Mari-

szven-
Kit t 

i vėl sake, buk esą labai godus,
buk reikalauja galviju, odų ri • 
szucziu, medaus ir džiovintu 
grybu ir jei jiems to neduoda, 
padega miszka. Kiti gi vėl prie 
szingai (virtino, kad tai esanti 
\’ilkalotn tauta, kuri maitina
si žmogiena, ypacz mergaioziu 
mesa.

Kada visi tie baisus paska 
lai pasiuke miszku gyventojus, 
pradėjo jie
Smalos varytojai, 
kai, medžiotojai 
susirinkdavo vienon vieton pa 
si klausyt i apsakinėjimu 
ta baisu neprieteliu ir pasikal
bėti, kaip ta neprieteliu apga
lėti, jei drystu miszku gyven
tojus užpulti. Ne karta susitik
davo Martyna didesnes ir ma
žesnes odomis
žmonių kuopas, kurie tuojaus 
klausinėjo jo; kas tu per vie
nas ir isz kur in ežia patekai ?

— Einu per ežia,

staiga
kad naujas 

skait
linga karumeno insiverže Len
kijon. Szvedu karalius, Gusta
vas, liepi* vadinti save 
jos karalium, ir kas tiktai pa
teko Szvedu rankosna, turėjo 
prisiegti jam iszt i kilnybe, nors 
geras karalius Jonas Kazimie
ras karaliavo kraszte, ir tiktai, 
neturėdamas užtektinai karu- 
menes, laikinai turėjo pasi- 

Insiveržu 
nesutikdami 

karumenes. nei kitokio pasi 
prieszinimo, užėmė jau ir Var- 
szava ir 
link.

Baisus 
Martvna Otrenba. 
valstietis 
žmogus doras ir drąsus, tarna
vo jis )M*stiniiiku, eile

turėjo 
Traukti Szlionzkan. 
todėl Szvtulai, o

nei kitokio

kenki

eiti in kuopas, 
apvyninin 

ir bitininkai

apie

apsivilkusiu

patraukė Krokuvos

a peine 
Buvo tai 

;sz po Czenstakavos,

neramumas

Je — ir ežia, užgirdės 
Szvedu insiveržinm

ežia.

se, mu- 
szesi su Kazokais, dabar jis bu
vo su savo karumene Lietuvo- 

apie 
Lenkijon

ir apie ju ėjimą Krokuvos link, 
taip jis pradėjo ilgėtis savųjų, 
Czenstakavos, apeini1 ji baime, 
ar tie Liuteriui gerbs szventas 
vietas, ir negalėjo susilaikyti 
Apsakė visus savo jausmus 
pulkininkui, 
leidosi kelionėn namo. Keliavo 

Traku vaiva-

savo 
gavo leidimą ir

krasztas buvo tusezia.- 
Martvnas sudegusius 
liūs ir tuszczius s<m 
kai taip pat szi met bu v

iszpradžios per 
dyste. Szvedn dar ežia nebuvo 
— bet Kazoku vado Foltaren 
kos karumeno buvo jau netoli. 
Žmones todėl bego isz namu ir 
slėpėsi nepavojingose vietose—• 

, mate 
mieste-

Ižius. Lau- 
o tn.-zti, 

nes szimet javu kupeeziu juose 
nestatyta; kaim’euziai sl:»p<te 
si giriose, pi.siin.uami su .-avim 
visa savo turtą.
in kaimvniszkus Prusus tuo
met Lenkijai priklausė, tik k e 
lyje buvo isz beganeziu 
žasties didelis judėjimas Susi
tiko Martynas vyru su paezio- 

genan- 
arkliu 

Gerinus

Ba jorai brgo 
Prusus

prie-

noreda
apsilenkti su Szvedais —mas

atsakvdavo Martvnas. s
— T . *

nas Dievas nuo jn!
Martynas stebėjosi isz

fognl apsaugo tave Ko

j u 
ūgio, drąsos, atvirumo. Žinojo 
jau, kad tai geriausi Lenkijoje 
szauliai; visi jie turėjo puikius 
szautuvus, kuriuos Prusose 
už odas i ugi jo.

Atrado Miszince prie koply- 
czios dideli susirinkimą: szim- 
tas Szauliu nuolat stov'ejo ant 
sargybos, kadangi bijojo ežia 
Szvedils pasirodysiant, nes pro 

per

kuriuos

misz-

mis ir vaikais burins, 
ežius pirm sny 
ir galviju i„ 
jiems

ny«B^uv,,i, 
bmToas.

buvo laukti - geresniu 
laiku tarp girios samanų, snie
gu dengtose budeles, negu gim
tiniame kainu* laukti mirties.

Isz tu tai
Martvnas baisu
apie nežmoniszkns darbus FoL 
tarenkos Kazoku, kurie pjovė 
žmones, degino kaimus ir dar
gi medžhiiH sodnuose, palikda
mi tiktai žemo ir vandeni. Daž
nai gi dar priesz mirsiant žino

jo iszi jo 
isz prot<h Visi jie ėjo persigan
do, nuliūdo.

Martynas' gerinus

žmon i u 
pasakojimu

girdejo

nes kankinU. Daug

pusirvzo 
girio-pridėti spartumo ir eiti 

mis del atsiirgumo. Iszejes isz 
Lietuvon giriu vieton eiti Lom 
žon, vėl pasuko in kurpiu ap
gyventas girias. Szis krasztaf- 
yra Priisu pasienyj ir isz da
lies jau buvo Szvi»dii užimtas

vienok K&vedai buvo užėmė 
tiktai nuėstus ir miestelius, in 
dideliu^ mi«zkns jie nodryso 
kiti,, nes bijojo puszkuosi* gy- 
Ivenancziu neprieteliu.

kurie sa vo

ežia <‘jo iszkirstas 
kus kelias.

Apvynininkai, 
apyvinius veždavo Prasnisziun
vielos b ra v o rn i i ik a m s, 
tos priežasties buvo skaitomi 
kaipo žmones buvauni, apsaki
nėjo, kad Lomžoje, Ostrolenko- 
je ir Prasnisziuje jau pilna esą 
Szvedu, kurie tenai szeiminin- 
kauja ir ima mokestis. Vienas 
apvynininkas sztai ka pasakė: 
“Kas susitinka juo> 
dėsnio miesto, to nelieczia, 
kaipo mieste yra kokie ] 

galima

priei di-
, nes 
nors

pasiskusti. Jau 
apie tai žmonių ir žinau

neuzsi-
sa ves p r i esz i n i nk o

virszininkai kuriems 
klausinėjau 

, kad 
Szvedu karalius užgynė sava
valiam i ir ploszti žmones. Bet 
jei arti nėra jokio virszininko 
tai susitikę žmogų apipleszia,” 

Negalėjo Martynas to per
košti ir pradėjo prikalbinėti 
kurpius, kad nelaukdami Szve
du užpuolimo, patys užpultu 
ant Ostrolenkos ir tuo patys 
pradėtu kare — pats gi prisi
žadėjo drauge su jais eiti. Be
veik visi kurpiai pritarė jam, 
tik du kunigai atkalbėjo juos 
nuo to, patardami laukti kol vi 
sas krasztas sukils ir 
traukt ant 
kerszto.

Apgailestavęs, kad negalėjo 
užpulti ant taip jam neapken- 
cziamu Szvedn, nuėjo Marty
nas toliau; džiaugėsi tiktai tuo 
kad kaip tiktai kils kare, vism1 
atsiras Dievo Motinos', kara
liaus ir mylimosios tėvynės ap 
gynėjai.

Iszejes isz miszku, pnmat,c 
sodžiuose ir ant keliu didžiau
sia judėjimą. Žmones važiuoti, 
raiti ir pešti — plaukte* plauke 
miestuosnn. ir miesteliuosna 
prisiekti naujam ponui, Szve
du karaliui, nes jei kas nenorė
jo prisiekti, tai Szveda. visa ta 
žmogau# turtą atimdavo.

Szvedai taip inbaugino
V

vi-

ant kuriu ir Totoriai bijo ran
ka pakelti: Gal ite apie Czem( 
stakava tamsta kalbi ?

—• Prioszingai, apie Czen
stakava. Vienuolynas yra arti 
Szlionzko sienos, todėl
liūs Jonas Kazimieras lengvai ■ 
naudojasi isz tenai pinigais, o 
juk lenai turtai dideli. Asz pir
masis pasakiau apie tai jo di-

ir kisza kalėjimam
Kalbama bnvo, buk ainatnin- 

kai ypacz 'kurpiai ir mėsinin
kai, turi paslėptus ginklus, buk 
laukia Jono Kazimiero par- 
grysztant, nenustoja vilties ir 
pasireiže esą užpulti ant Szve
du,

Labiausiai prieszinoti Szve- 
dams prasti žmonelei

k a ra-

i
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bažnyczioje 
Puikioje 

katedroje stovėjo ramdyti Vo
kiečiu pėstininkai. Bažnyczios 

Martynas apsistojo Prasni-1 viduje laivo szviesu, tarsi, lai
ke rez n rėkei jos, nes viduje ka
reiviai kūreno ugnis ir virė sau 
valgius. Apie alaus bosus suki- 
11 o j( >s i s ve t im i k a rei k a i-p 1 esz i - 
kai, kurioms matyti, .nebuvo 
naujiena bažnyczioje nakvoti. 
Kareiviai dainavo bažnyczioje 
kareiviszkas dainas; girdėjosi 
juo'kitvimas moterių, kurios 
tais laikais tąsėsi paskui kariu
mene.

Martyna atsistojo 
tose duryse ant slenksczio — 
per,(luinus, tarp raudonos liep
snos, pamal i* raudonus i n ka i
tusius nuo gėrimo, 
ant bosu ir gerianeziu alų ka- 

kiti vėl meto 
I kaulelius arba losze kortomis! 
Kiti vėl pardavinėjo amatus, 
kiti gi glamonėjosi su moteri
mis. Užimąs, juokavimas, stik 
lu i r g 
svaigino Martyna, 
sopoti jam galva, pats netikė
jo tam ka mate; pragaras ne
būtu labiau jo pergazdines. Pa
galios kaip paszeles iszbego isz 
bažnyczi os sakvdamas:

— Dieve, užsistok 
nyczios paniekinimą! 
nebausk, Dievo, gelbėk!

U.
Varszavoje jau seniai 

minin.kavo Szvedai. Pilis 
miestas buvo neliesta — kada 
Martynas areziaus prisižiūrėjo 
miestui, pamate, I 
butą plesziku ranku, 
namai tu, ka, nenorėdami pa
siduoti Szvedams ir pabėgo isz 
miesto.

Kunigaikszcziu rūmai žymiai 
buvo apdraskyta,kiti gi rūmai 
visai apipleszta. Kituose vėl 
namuose žiurėjo ;pro langus 
k 
rakandai, divonai, 
bronzines stovylos, laikrodžiai 
veidrodžiai krovomis buvo su
krauta vežimuosna, 
dai visa vožė Szvedijon 
Vislos bnvo jau surengta tris- 
deszimts laivu, kuriais turėjo 
visus i szpleszt uosius bran
gesnius’ daiktus Szvedijon vež
ti. Visas tas brangenybes ser 
gojo sargyba.

Miestas iszrode, tarsi, ne tas, 
gatvėse girdėjosi svetima kal
ba. Visur susitikdavai Szvedu 
kareivius ir tuos jh samdinin
kus, kurie karojo jiems padėjo 
— Vokieczius, Anglus,

to trigubai

sziuje ir ten pasiliko nakvoti'szi ujo ir ten pasui ko naKvoiu 
daugten naujo pamate ir daug 
beprieik l a u sep 
žmonių susirinki*.
Martynas, kaip vienas bajoras, 
gryždamas prisiekęs Szvedu 
karaliui sako:

— Sunku, brolau, sunku, 
bet kas daryti? — Liepo, pri
siekiau ir dabar reikia kiaušy- 
t i to, kuriam prisiekiau.

Kitas-gi bajoras atsake jam:
— Turi,

jas lupas, vienas del teisingos 
prisiekęs, o antras del neteisin
gos prisiekus; juk ir tikra, jam 
karaliui, Jonui Kazimieriui, 
prisiekei.

Tame tai u žva žuo ja mani ja
me name buvo apsistojęs ir vie
nas Szvedu kariumenes kapi
tonas; neužilgo atėjo jis ir pra
dėjo gerti su minėtais bajo
rais, juokėsi isz musu kara
liaus, isz vadu, pagaliau iszsi- 
reiszko, buk ir liu t oriu tikėji
mas esąs laippat geras, kaip ir 
kataliku. Ant to, tas pats bajo
ras, ka anam taip atsake, ueisz- 
kente ir drožė kapitonui gal-« 

kilus trukszmui,

nes buvo-daug 
Syki girdi'

brolau
moterį u,

pone, tureli dvo-
at Idarv-

sedineziu
Jonui

reiviu veidus;

•'inklu žvangėjimas ap- 
Pradejo

— ir ne 
syki bnvo atsitikimai, kuomet 

vare prastus žmones 
jie padėtu 

miestą, 
kęst i

Szvedai
Varszavon,
Szvedams su si i p r i 111 i 
tie geriau sutikdavo

kad

/kankinimus ir kalėjimu, o dar 
negu prisidėti

von, pats-gi 
pabėgo.

Kiti Szvedai vijosi ji; tuo 
Miku atbėgo pasiuntiniai pra- 
neszti, kad ir ponas Czarneckis, 
didis Lenku vadas, belaisvėje, 
kad užėmė Szvedaii Krakova ir 
kad Szvedai jau visame krasz- 
te szeimininkauja.

Nusiminė lenkai, Szvedai-gi
14 vi vai ”

szaukti, liepe skambinti bažny
čiose \arpais, kariumene pra
dėjo szaudyti.
rista isz rusiu degtines ir alaus
bosai, uždegta smalos bosai, ir 
linksmintasi lyg vėlos nakties. 
Szvedai trauke isz namu mies- 

szoko su jomis visa
nakti, linksminosi irsavavalia- 
vo.

Martvnas 1
nakti — neramumas apėmė ji, 
mausto jis, kad jau visa pražu
vo, 
neatgys 
4 l

už baž- 
Dieve

gi ir numirti, 
prie Szvedu kariumenes susti 
prinimo.

Už Varszavos visoj Lenkijoj 
gyvenimas, tarsi avilyje* viro 
-— visi keliai, miestai ir mies
teliai bnvo kareiviu 
Szvedai viską užėmė, viską už
valdė, taip kad iszrode jog szis 
krasztas jau nuo senu laiku 
vra Szvedu rankose. Be to dar 
nustojo vilties žmones, girtuo
kliai ir savavaliai, būdami 
Szvedu nuskriausti susitvėrė 
iii plesziku kuopas, 
plesziku būriai 
kainiieczins ir bajorus. Prasi
dėjo szalyje deginimai, mieš
tose szeiminin'kavo ginkluota 
kariuomenes, miszkuose užpul
dinėjo pleszikai.

Bloga buvo visiems; žmones 
nustojo drąsos, apie g(*lbejima
si niekas nei nemano... visi nu
stojo vilties:.. Buvo 
toki, kurie, matydami

tarsi avilyje*

užimt i.

Tie tat 
užpuldinėjo

’odai.
szei-

ir

dargi ir 
aiigan- 

czia Szvedn galybe, pereidavo 
Szvedn ptlsen, tokius Szvedn 
karalius Karolis Gustavas ma
loniai priimdavo apdovanoda
vo gausiai dovanomis ir tokiu 
bildu labinus juos ir kitus prie 
saves pri traukdavo. Dargi ir

kad ir ežia jHZ fu, j<a sll karalium Jonu Ka-
Pleszta iszbego,

pra dėjo linksmintis ir

Pa sk i aus isz-

zimieriu Szlionzkan 
atsirado toki, kurie ji tenai ap
leido.

Tuo pat laiku atėjo žinia-kad 
karo rytuose traukiasi. Garsus

te Ienos,

nemiegojo visa

kad jau Lenkija nekuomet 
mane jis sau vienas: 

lai jau ne tiktai kare, bet ga
lutina pražut’is.

Ant rytojaus anksti ryta, 
tranko jis Varszavon; pakeliui 
iki Pultusko visur mate jis 
Szvedu barius, 
grudų, duonos,

galviju bandas. Drauge su 
jais ėjo verkdami valstieczial 
ir smulkieji bajorėliai: vedžio
jo juos Szvedai alkanus po ke
liolika myliu ir dažnai dar-gi 
neleisdavo namo, o pri,spirda
vo dirbti: taisyti pilis, statyti 
namus ir sandelius. Mate Mar
tynas, 
blogiau elgiasi 
negu už Prasnisziaus, ir nega
lėdamas suprasti, klausinėjo 
važiuojaneziu. Vienas taip jam 

“Juo tolia us in Var- 
szava važiuosi, tuo didesnius 
prispaudėjus matysi. Kur tik
tai ateina ir nesijauezia dar po
nais esą, ten jie malonus. Bet 
kur jau jie pilnai insivieszpa- 
tauja, ten nepildo savo prižadė
jimu, atiminėja, pleszia, nieki
na bažnyczia, dvasiszkija ir 
dar-gi szventuoS'ius. Tai ežia 
dar niekai, bet kas dedasi Di
džiojoj Lenkijoj, tai tiesiog 
trūksta žodžiu apsakyti.”

(VJa nustojo kalboje, nes vol 
pasirodė raitųjų Szvedu būrys. 
Stebėtinas buvo reginys: ūsuo
ti ir barzdoti raiteliai jojo ant 
puikiu arkliu, prie kiekvieno 
raitelio balno prinszta boat po

ir

atsake:

anksti

Ivdžianczius 
alaus vežimus

kad ežia Szvedai dar 
sti žmonėmis

Užvedu kareiviai,"

K it uose
pro
lira ūglis gi
paveikslai,

nes Szve-
Ant

iszpleszf uosius

vadas Climielniekis
— Kazokai

Kazoku 
vėl apgulė Lvova 
gi jau trauke (-Uirgį ^Liublino 
linkori.

Jau artinosi žiema, 
lapai nu,kritoįd paukszeziai ba
riais loke isz nelaimingojo

medžiu

lėkė
kraszto in sziJtesnins krasztus.

Martynas .tfu buvo nukelia-
ves už Protrokįivo. Matydamas

dybei Szvedu karaliui Gusta
vui ir jis pavedu man apgulti 
su kariumene ta vieta.

Juodai apsitaisęs žmogus 
pertrauke jo kalba :
—Pone Veihard 

nenorėtum lodei
— juk esi 

Katalikas, nenorėtum lodei, 
kad but u nuskriausta szvenloji 
vieta —- nesiskubink todėl už
imti vienuolyną, maž dar ka
ralius atmainys savo nutarimu.

U’asai gi atsake.
— Turiu aiszkns, nors slap 

tus insakymus.
gi mes iazkratysime, 
tik vienuoliu iszda! 
cziausioji Panele nereikalauju 
kad vienuoliu skryniose butu 
pripilta pinigu. Jei visi moka, 
tegul užmokės ir vienuoliai.

— O jei jie ginsis ?
A f i e i e ra s p rasi j u ok i *.
— Sziame kraszto jau nie

kas nesi gins. Niekas negali gin 
ties — jau dabar pervelu!

Tuo pasibaigė kalba. Neužil- 
Mart .vnas 

rodėsi,

Pagalios; k a 
jei bent 

Szven-

go jie iszvažiavo. 
baisiai nusiminė, jam 
kad jau jis alpsta. Kaipgi bai
sias rankas prisiėjo patekti 
krasztni! Kogi reikia, nuo to
kiu prieszininku tiketies, jei 
szventu vietų negerbia, kėsina
si ant Szvencziausios Paneles, 
rengiasi užpulti su kariumene 
ramius vienuolius.

— Jėzus, Marija! — suri- 
grei- 
pra-

Isztikriiju vyrueziai, 
Suvis negerai, 

Kiek m<*s laiko ant niek 
praleidom, 

Kiek mes jau pinigu iszleidom.
Tik tiiom galime pasigirti, 
Ant puikiu bažnytėlių 

pažiūrėti, 
Kurias kiliems pastatėm, 

Savo pinigus davėm, 
O ir s py k yz i u turime, 

Su tuom pasigirti galime, 
Kaip kėlės mmrszaines 

iszgereme, 
lai best ka gali gauti,

Ir ko daugiau galim 
reikalaut i ? 

Snduose ar nepažino Lietuviu?
Ar mažai ten Lietuviszku 

provu f 
Juk Lietuviai augsztai 

pasikėlė, 
Kelis net ant virvių iszkele!

O ar žinote, kad mokyklų jokiu 
Ne reike del pijoku,

Ant susirinkimu agnia spjauja, 
Kad nereike, ant to pasiliauja, 
Taip, Amerike uždirbam gerai, 
Bet kur dingsta tieji pinigai? 

Daugumas pragėrė — 
nepasilieka,

Savo proce urvose palieka.
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ko staiga Martynas — 
uziau in Czenstakava... 
neszti tėvams vienuoliams apie 
grasianti pavoju!
Priesz iszvažiuosiant isz Kru- 

szino, jis pasistengė sužinoti, 
kas per vieni buvo tie žmones. 
Atsakyta jam, kad aficieras — 
tai grafas Veihard Vrzeszczo 
viezius, garsus Szvedn kariu
menes vadas, nors ir paeina 
isz Czeku gimines. Apie antro
ji sužinojo tiktai, kad tasai 
važiuoja Krakavon pas Szve- 
du karalių. r

Tuo tarpu pradėjo szvisti; 
pasirodė rytuose auszra; diena 
turėjo būti giedri, nes rytuo
se buvo giedrus dangus, nor isz 
vakaru ir buvo apsiniaukė; am 
szvistanezio dangaus mirgėjo 
žvaigždes. <

Martynas1, visa nakti nomie- 
? kurie 

jis nakti, girdėjo buvo lAbai 
nuvargęs ir liūdnas. Nei pui
kus, giedrus rudens rytas ne
galėjo iszblaszkyti jo neramu
mo, koki jis jauto ant szirdies. 
Užgeso jame viltis kaip užges
ta lempa, kurioje pritrūksta 
žibalo.

Nuliūdęs.
vienon žibanezion vieton, 
Martyas tolyn. Tuo tarpu visai 
praszvito, o toji vieta ant ho
rizonto, in kuria žiurėjo Mar

J

1

'iffl

■j

'"''S

'S

'd

i

1.1

■ll]

■•t ill

•d

■

♦ ♦ *

Po szimts balanų, 
Ant tokiu szermenu, 

Pribuvo žmogelis isz Lietuvos, 
Ir apsigyveno netoli Czikagos. 
Iii kelis menesius tas atsitiko, 
Apsirgo, ir ta svietą paliko, 
Arba geriau sakant, numirė. 
Su sziuom svietu persiskyrę.

O kad pinigu neturėjo, 
Ant palaidojimo kūno rinkti 

reikėjo.
Žmoneliai davė kiek kas 

insitiko
O kad pinigai in geras

rankas pateko, 
Atsirado daug prieteliu 

Geru girtuokliu.
Namines ir kito sztopo 

pasteliavo,
Gere visi, vos galo negavo,

’ Ir giesmininku atsirado, 
Gere, giedojo, kaip isz rago, 

Isz gaivu visiems gerai garavo, 
Ba visi gerti in vales gavo.
Tame inslinko to namo 

gaspadinuke, 
Kaip paleis vaikine savo snuki, 

Kantoriui teko daugiausia, 
Ba jis iszrode gireziausia,

Mat girtas giedojo, 
Tai niekas suprasti negalėjo.

O kaip giedoti pradėjo, 
Tai baisiai puto ir žaksejo

Kad ir in knyga žiurėjo, 
Bet nieko matyti negalėjo. 
Taip toji narsi gaspadine, 
Priszoko prie kantaro — 

vaikine, 
Su nagais, tiesiog in akis, 

Kodos kad neregiu padaris.
’ Ir szauke,

“ Asz dirbu ir prineszu jum 
visko,

O jus man nepasiūlote ne 
kiliszkof

Vos biski alaus iszgeriau, o 
tu laki,

Ir giedoti negali.”
Isz baimes net po stalu palindo, 

O kiti baisiai persigando, 
Po valandai iszlindo, pradėjo 

verkti,
Su aszaromis nebaszninko 

raudoti.

i i
ir girdėdamas1 tokias baiseny
bes, jis taip nulindo, kad tik 

“in Czenstakava, 
greiežiau in Czenstakava prie 
szviesiosios Paneles globos ir gojęs po tokios kalbos, 
pagelbos jeszkoti!

Baigdama keliauti Czensta- 
kavon jis turėjo nakvoti Kru-

11 įėjės 11 žva ž i u o j a man 
jis atsisėdo tamsiame 

užmigo.
buvo tik 

svetimos du žmones — vienas Szvedu 
kariuomenes oficieras, o antras 
žmogus nežinia kas per vienas, 
matyt, pakelingas, nes juodais 
pakelingais rubais apsitaisęs.

Martynas labai nusistebėjo 
iszgirdes juos Czekiszkai kai* tynas, taip pradėjo žibėti, kad 
barit. Atsiminė teeziau,

. kalbėjo sau:

>>

szone. 
naman,

euzus ir Szkotus—- invairiuose gryczios kampe ir
Gryczioje tuo laiku

vienas

Fran-

apdaruose. Visur svetimi ap-

Dargi ju arkliai visai 
prie kuriu

darai svetimi veidai 
dainos.
kitokį, 
pripratę akys.

Suvažiavo taippat daug Ar- 
menu grobiu pirkti. Atsirado 
begaline daugybe čigonu, ku
rie nežinia ko su Szvedu kariu ■ 
meno atvyko sostapilin.

Tarp to’kiu žmonių daugybes 
vietiniu gyventoju beveik 
buvo nei žymu; bijodami paro

negu tie,

Atsiminė teeziau kad
tais laikais daug invairiu vyru žiuretk

i insmeiges akis 
ėjo

tiesiog negalima buvo in ja ■'<^1

puikiu arkliu, prie kiekvieno 
raitelio halno prinszta bent pi> 
deszimti visztu ir Žasu. Haito-

K

liu veidai rimti ir linksmi; mu- 
/rn-gi broliai ėjo szale vežimu 
pešti, ne vienas dar-gi basas, 
galvas nuleido, nusiminė.' .

Martynas kalbėjo: MDievo 
bausme... paskutinis teismas 
artį, kaskart bloginus, pagel-
bos-gi isz niekur nėra P*

I

svetimu tautu tarnaudavo ka- 
Kadangi būdamas

buvo nei žymu; bijodami pavo- Lenku kariumeneje tarnauda- 
jaus žmones mažai vaikszczio- vo drauge su Czekais ir iszmo- 

ko ju kalba, kad jau gerai ga
lėjo viską Czekiszkai suprasti, nežinodamas, ka mato, 
taigi pradėjo klausyti, 
kalba,

Aficieras, pus-amžis žmogus 
augsztas, stiprus vyras taip 
kalbėjo:

— Jau pinigu, tai niekuo
met mums nestok uos, o už sa
vaites, 
karaliaus iždas bus taip sau
kus, kaip Turku šaitano. 

Antrasis sako:
— O isz kurgi, pono Veiha- 

ro, nes szianie kraszte pinigu 
jau visai nėra.

ne- riumeneje.
— Stebuklai, 

mane Martynas — juk tenai 
vakarai, o rodos 'saule teka.

ar kas?

jo gatvėmis, daugiausia glūdė
jo kambariuose. Tik 
ežiais koks Lenkas

retkar- 
—- ponas 

Skubiai pravažiuodavo Kroku
vos priemiesezin in pili.

Tik nedeldieniais ir szventa- 
dieniais žmones būriais trauk
davo bažnyczion, bet ir ežia 
anie bažnvezia sukinėjosi ne-apie bažnyczia sukinėjosi 
maža kita-taueziu kareiviu, kn 
rie tyczia susirinkdavo 
juokti, o kartais dargi uždai
nuodavo ties bažnyczia kokia 
nor begodiszka dainele, 
niausią tuo Įnikti, kaip bažny- 
czioje būdavo miszios.

‘ Visa tai mate Martynas, to
dėl ilgai Varszavoj negalėjo 
iszbuti Jis prabuvo 'kiek įniko 
Varszavoj vientik dėlto, 
sužinoti žmonių upa.

Sngryžo',kad miestolenlvi gai
lisi senu laiku ir gerojo kara
liaus, už ka Szvedai asztriai 
persekioja juos, atima j u na-

pa si-

daž-

kad

Žiurėjo Martynas Inustebes 
in ana nepaprasta sz vieša, pats

ka jie ■ užvažiavo

ar už dvieju Szvedu

Aficieras vėl jam atsako: 
Užtenka mums tik ran 

o drąsoska drąsini isztiesti, 
pas mus užtektinai — 
kai geriau witi k s badu iszmirti 
negu nors viena skatiku isz te
nai paimti.

Jubdar apsitaisęs žmogus net ♦ . 1/ ♦ A
nai paimti;

Vėlai vakaro atvyko Marty- mus, lupa isz ju kontribucijas I —
persigando ir tarė:

> Nes yra tokios vietos >

Tuo tarpu užvažiavo isz 
Kruszino žmogus, kuris be ke
pures važiuodamas žiurėjo in 
ta szviesa ir meldėsi.

— Brolau — paklausė Mai 
tyrias — o kas tenai tail) szvie- 
czia ?

— Czenstakavos bažnvezia 
— atsako kaimietis.

— Garbe Szven^ziausiajai 
Panelei! — suriko Martynas ir 
nusiėmė kepure.

[TOLIAUS BUS]
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APGARSINA RESTAURA0I* 
JE IDANT UŽBAIGTI . 
MOKSLĄ KOLEGIJOJ.
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Kaip tolinus dirbs tai

— Sziandien “Trijų Ka
ruliu”.

Rytoj Rusnak u Kalėdos. 
Readingo kasikius ku- 
sustojo dirbia praeita

Petnyczia, pradėjo tik szi ryta 
dirbti.
nežino.

— Sudže Bechtelis if z Potts-
villes sūdo perskyrų tomis die 
nomis dvi nenžgniiadytas po
ras: Povvla Bonevicziu 
paezios Marijonos isz miesto 
Vilimą Rakovtki nuo paezios 
Elzbietos isz Girardvilles.

— Juozas Mahikaitis, 40 
metu liko sužeistas Bukmau- 
ten kasyk losią ir
Ashlando ligonbutia ant gydy
mo.

— Pana Adelaida Boczkaus- 
kiute sugryžo in Norristown, 
Pa., prie mokslo po
szveneziu, kurias praleido pas 
savo tėvelius 
k įlinkus.

nuo
ir

SAULE

nuvežtas iii

linksmu

F. W. S. Bocz-

SHENANDOAH, PA.
1193

tėvus p. .Jurgis 
v. Jono

— Fotras Petuszka, 
AV. Centre uli., tomis dienomis 
iszvažiavo in Detroit, Mich.

— Pasisvecziave per szven 
tęs pas savo
Paulionis sugryzo in S 
kolegije Brooklyn!*, kur lavina
si ant advokato, o p. Antanas 
Barauckas mgryžo in Skran- 
tus kur turi dinsta kasyklų in
žinieriaus su Hudhon Coal ('o.

— Utarninko vakaru Prof. 
Jonas ir Mare Žemaieziai ap- 
vaiksztinejo 41 metu sukaktu
ves moterystes luomo gyveni 
me. Ant tos atmintiox buvo lai
komas puikus baliukas kuria
me dalybavo daug 
tarj) kūnu radosi ir
kunigai: J. Dumczius, V. Dal
gis, D. Mik.szys, P. (’zesna. V. 
Matulaitis, S. Valancziunas, J. 
Karalius ir (’. K levin skus. 
Svecziai linkėjo ponstvai Ze- 

sulaukti auksinio
jubilejaus, ka duok Dieve!

svecziu, 
.- ekanl iej»

maivziams

PENKIOLIKA METU 
UŽ VIENA PAVOGTA 

BUCZKI UŽ DAUG.

Omaha, Nebr.
B. A. Monro, v?idas 7-to 
bo,

kapitonu

(buierola* 
k t. 'io

Amcrikoniszku kareiviu, 
apreiszke kad neužtvirtina vi 
roko iszduoto |>rr
AHcna, kuris nubaudė pekszti- 
ninka Williama Bullard isz 
Fort Cook, ant penkiolikos me
tu kalėjimo už pavogta buczki, 
paliepdamas bausmia permai- 
nvt ant vieno meto.

Bullard su dviem
priverstinai pabucziav 
res studentes i;z 
legi jos, kada ėjo namo. Bullard 
ir jo draugai tam laike 
girti.

draugais, 
o ketu- 

Iklleviie ko

GERA RODĄ.

buvo

Kaire: — Va jei, va jei! pa- 
szina in>idiiriaii in naga. Va 
jei, va jei! kaip man skauda!

Mikas: — Ne rekie kaip pa
siutus kate, inkiszk pirszta in 
pecziu tai paszinas iszdegs.
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ISZ SKOTLANDIJOS1
(Dnnesza musu skaitytojas Saules)
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SIEAKS CHOPS
SALADS SAHOWCHFS
XROAST DINNERS
HOME MADE PI^S

I 
0 
*y

1

1
i .

k 4 1
r k4

Pa pirma karta davėsi ma- 
mergina nesziotutyt, idant

toblyczia ant pecziu garsinanti 
kur geriausia žmogus gali pa
valgyt, nes tik vyrai tuos dar
bus atlikinėja o
Paveikslas parodo M i 
garieta McGurk,

ne mo te ros.
ss Mar-

18 metu iszgarieta McGurk
Filadelfijos, kuri tokiu budu 
uždarbiauja idant galėtu už
baigti savo mokslą Temple ko
legijoj. Badai ir kitos mergi
nos ketina sekti josios pėdoms, 
mesti sai’inata in szali ir uždar
biauti kai)) uždirba pana Mar- 
gariela. Amerike ant to nepai- 

])inigas yra uždirbtasso, bile 
teisingu Hudu.

TURTINGA EGIPCIJONE.
Linda Karam Bev vra-tur* • *

tingiauso motore visam Egip
te, ir locnininke didžiausiu lan
ku auginime bovelnos.

3»

EKSKURCIJA

in NewYorka
NEDELIOJ 9 SAUSIO 

$4.00^n^e^at;as Tikietas 
Treinas apleia Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vale.

(Eastern Standard Time)

LeMgli 'Wiley 
Railroad 

<TfMRooZs of The BlcxJXDl<iman«<

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
NAUJAS DIDELIS 

p. SAPNORIUS . 
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per so- ' 
noves ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 

i apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

-* Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50

Oraigneuk, Scotlandija., —
Jau praslinko audros verpe

tas, jau kaip matyt vėl užstos 
giedri dienele, bet tik laikinai. 
Neseniauses laikas kaip buvj 
žmones pusbadžiai st raiko ma
rinami ir kankinami, nesenei 
kiek 'buvo visokiu rugoniu ir 
iszmetinejimu ant savo broliu 
pardaviku-straiklaužiu.

Nesenei kaip vieni kitus už 
koki pratarta žodeli palicijai 
skunde ir gatavi buvo vieni ki
tiems atkerszint ko-smurkiau- 
šia, buvo szaukiama ir per laik- 
raszczius negeri straiklaužiu 
pasielgimai,
Scotijop Lietuviu trumpa at
mintis, 
sapne,

bet kaip matyt

viskas tas praėjo kaip 
nekurie Htraiklaužiai 

jau net užima auksztas vietas 
prie draugijos.

Isz tieso yra pasakyta kad 
žmogus yra silpnas sutvėrimas 
be nusistatymo (bet nesakau 
kad visi). Jiiu man paežiam to
ko girdėti vieno straiklaužio 
prisipažinimą kad didele klai
da padaręs kad cjo dirbti, ir 
kaip aimanavo ir apgailestavo 
savo nedora pasielgimą ir užsi
traukimą ant savos negero var
do, jo žodžiai, — ar asz maniau 
kad taip bus, to visiszkai nepa
galvojau kad gali man prisiei
ti kokis blogumas, mano many
mas buvo kad ponai darbda
viai kapitalistai mane ir kitus 
tokius paguodoneje laikys ir 
gerai apmokės ant visada, bet 
mano apsirikimas, tuojaus 
straikui pasibaigus paaiszkejo, 
tuojaus palygino užmokesti už 
darbu su visais, tuojaus cine 
versti sunkiai dirbti. Praslin
kus sanvaitei, pasirodė, uždar
bis visiszkai menkas su kuriuo 
beveik dirbaneziam sunkiai ir 
su szeimyna negalima iszgy- 
vonti. Neradus iszeities, reikė
jo kreiptis pas darbdavius pa- 
siskunsti ir melsti malones kad 
su tiek negali iszgyventi ir tu
rės eiti kitur ir k<i atsako darb- 
davis aut jo muhlimo;
liu gelbėt, 
k us

“Nega- 
))inn||iu per strai- 

gerai uždirbai, |iQtii)gi- 
niauk tai ir dabįir uždirbsi o 
ka žadi eiti kitur tai gali t nu
jaus iszeit, yni biukoncziu do- 
sotkai in tavo vieta, czion tai 
aiszkiai pasirodė straiklaužiu 
nuopelnas ir darbdaviu ant ju 
mielaszirdysto. Czįon tai kiek
vienas protaujantis turi pagal
voti kaip darbdavei in darbi
ninkus atsižiūri ir turėtu būti 
kiekvienam pavyzdžiui ant 
ateities kad kiekvienas straik- 
laužvs baisiause skriauda sau 
ir visiem daro o darbdavei to
kius straiklaužius tik laikinai 
pagyro kaip maža beproti vai- 

eicys .Jonuk,”

pavyzdžiui

na tai taska: “ 
rodos kažin ka nupelno, taip'ir 
ezion kad darbdavys pagyre, 
(ai gatavas isz kailio nertis, o 
nepagalvoja to kad sau gal jau 
ant rytojaus su didele skriau
da, o negirdint darbdavei isz 
tokiu tycziojasi ir kvaileis va
dina, ale ir isz tieso, kad kvai
li nebūto, taip nedarytu.

Virszui szio nemalonaus ap- 
raszymo buvo paminėta: “jau 
kaip matyt vėl užstos giedri 

”, ezion 
būti nekiek vienam 

straikui pusi-

dienele, bet tik laikinai 
tai gali 
aiszku, isz tieso, 
baigus ir iszgirdus tai daugu
mas kone -kiekvienas, iszskyrus 
streiklaužius nusidžiaugė. Vie
ni nusidžiaugė geriau pragy- 
vense, kiti kad anglies užtek
tinai del virimo ir apszildymo 
gausia, vienu žodžiu, kiekvie
nas mane kad gyvenimas žy
mei pagerės, bot tas kiekvieno 
džiaugsmas buvo tik ant trum
po laiko. Straikui pasibaigus, 
kurie gavo dirbti, turi sunkiai’ 
ir vereziamai dirbti, o su men
ka nauda, vos ant pragyveni
mo. Kait) buvo be darbo tai bu
vo vėl kas kita, kaip prasimai
tino taip buvo gerai, bet dabar 
jau didelis skyrius^ jau dir
bant reik ir pavalgyt kaip rei
kiant, ir drabužis pasigaminti, 
o ypatingai anglekasiams ir 
gretos (tulszysl)'- naujai insi-

| taisyti nes daugumo po žeme
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KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialists 

Visos Kroniszkos Ligos.
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DIDELE SZUNISZKA SZEIMYNA — VISI GYVI.
Vokiszka paliciszka kale isz Bronx, New York, atvedė nesenei keturiolika

f

Silpni, Sergant? Vyrai ir Motarafe 
Na Serganti bet visgi ka tik pajlage 

dirbti. Apaisaugokite pavojaus.

“ Laura
szunycziu ir visi sziadien yra gyvi ir turi jau du menesius. Yra tai nepaprastas skaitlis szu- 
nyeziu kokius kada kokia kale butu pagimdžius.

visiszkai1 susinaikino ar supu
vo, be maž ko per septynis me
nesius, sztai ir aiszkumas, kad 
“tik laikinai. ) !

Czion buvo kalbėta apie an* 
glekasius, bet nors kiek pakal
bėsim apie virszutiniu iszdir- 
byseziu darbininkus ir anglc- 
kasius kurie negauna visiszkai 
dirbti ir gal negaus, o tokiu 
yra daugybe kuriu taipgi buvo 
džiaugsmas tik laikinai. Plie
no ir geležies iszdirbystes da 
nepradeda dirbti nes negauna 
isz svetimu szaliu
patrotintu perstraika, bet fab
riku darbininkam nėra visisz- 
ka beda, jie gauna valdžios pa- 
szialpa, 
kasiai tai utri daug nukensti.
Jiems ir paszialpa nežadama 
duoti, b daiijį kasyklų visiszkai 
nepradeda dirbti, kur ir prade- 
jo tai 
Vienu
apmiręs.

Kaip matyt isz visko tai Lie
tuviai subruzdo, nežino ar ne
norėdami iszsiduoli, 

parnirszo,

užsakvmu

bet nelaimingi angle-

tik 'dalis
da Scot lendąs

darbininku.
žodžiu )

ar gal jau 
varga parnirszo, koncertus 
nors ne visuV bet rengia kuo- 

Vietom kum? ‘ kas 
sanvaite. Vibtom szokius nors 
ir ne per nakti, bet gana tan
kiai, kaip kur net po du kartus 
sanvaitejo, ypatingai baigen- 
tos adventams. Czion tai turėtu 
suaugę nemiegoti ir jaunimui 
apie tai paaiszkinti ka tai 

Avoid as ir kaip tam 
laiko linksmintis su tvarka, o 
no per daug kaip praėjusiu lai
ku. Aiszkiai teko pastebėti 
kaip vaikinai su merginom 
ateina in szokiu vakaru o pra
stovi pakampėse iki vidur-nak- 
cziai. Tokiu budu svetimtau- 
eziu akyse visiems Lietuviams 
geda daro, o svotimtaueziai ty- 
cziojesi kalbėdami kad Lietu
viai visi toki ir svetainėje net 
panaszia i no doro i
Czion tai kaip tik suaugusiu 
pereiga tuom pasirūpinti ir 
jaunimą padrausti. Kaip jau 
poni Baltruviene su 
pradus grasindama mokyti, jau 
bus po laikui, ba ji yra begede, 
ji tuojaus išzpliauszke vardais 
ir pravardom. Vereziau jauni
me pasisaugokit kad to nereik
tu ir toji poni neturėtu apie 
jus nieko bendro. Asz taipgi 
stengsiuosiu ja prie jaunimo 
neprileisti nes ir asz esu da ne 
senis per tai kad kokios bijau 
kad ir man nekliūtu. O kaip 
visas nužiūrėjimas rodo, tai su 
ja baiku ir alsipraszyino nėra. 
Apie papirkimu nežinau — ne- 
mdgimiiL 0 įsz,lieso, kad ir da-

.s

tankiausi?

reiszke

Aiszkhti 
vaikinai

apsieina.

koczelu

si leistu nėra kuom nos Scot i jos 
pinigai iszvažiavo nežino kur, 
ju lijvO ant vietos tik dalis, ku
rie ir patiem ant visko roika-

Da» laitas J vol nemalonumas,
girdotį'1 kad dirbanwJus apdet 
didesniAis nVokoscziais kad ga-. 
lima but bedarbius tuom užlai
kyti ir maitinti, skaudu, bet ir 
bedarbiu padėti apniasezius 
graudu.

Tai tokios pas mus tokeles, 
Scot i jos szalcles, nors ir vargo 
gerokai datyrom, bet visokiu 
foniu isztyrem. Mes Lietuviai 
vis tiek sau gyvqojam, nors ir 
varge būdami mažai ka atbo- 
jam. — O isz tieso, nors mes 
vorksim ir dejuosim, Scotai 
visvien sakys kad dainuojam.

szeimyncles. Atsiskyręs pardū
linau sau namo bot su juom ke
liaudamas perszalan kad ir da
bar stenu ir*koscziu, ba kaip 
tik priesz mudviejų atsiskyri
mą kone sanvaite priesz Kalė
das, pradėjo szalti. tSzalti pa
jutęs mano senelis darėsi links
mesnis ir miklesnis, o asz at
bulai liūdnoms ir nerangesnis.

Tuom kart sudie, meldžiu 
kam nepatiks, nepalaikykit už 
bloga, o asz pasistengsiu kita 
karta szvelniau in jus atsiliep- 

dravoti, jam kaipo draugas, o ti ir naujom mano sumedžio- 
kaipo žinių gaudytojos, ir 

prasitrankem

o-

Tad vereziau linksmai apsiei- 
kim iszsitiese, kad jie nematy
tu mus kupron susirietus.

Dabar da brangus skaityt
jai, asz nuo savos duodu puši
ai szkinima, kodėl ilgai užtru
kau su žiniomis isz Sz'kotlandi- 
jos. Nepamanykit gerbemieji 
kad jau jus apleidau, suteiksiu 
kiek tik galėsiu žinių. Snsigi- 
minevau su Kalėdų Dieduku ir 
asz drauge su jupm pasileidau 
po visus kampus Scotijos vau-

Ha u 
taip pranitrankem net kėlės 
sanvailes. Pajutom kad jau jis 
man ne 
jau jis turi i n va les sau jaunos

draugas, jau Kalėdos,

tom žiniom apdovanoti.
Da atsiminiau, gaila 

straiklaužiu kad dabar vargas, 
bet ant galo jiem ir gerai.

Szkotinskas.

man

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
duauii, galvos užima, pilvo, kepenų. 
Inkstu, pūsles liga, rumatizma lunv- 
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litis t kas vyru ligos.

De operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaito—Serodomis, Ket- 
▼ergals ir Petnycsiomia. Ofisos va
landos: 9 ryte ikj. 8 vakare. 

bauSUm Aame.
Antras Floras, 4 S. CENTRE ST, 

POTTSVILLE. PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS* 
ST. CLAIR, PA.
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ANGLISZKI KRŪMAI TURI MAŽUS LANGUS.
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Itzbalsamuoja Ir laidoja minului 
ant viiokiu kapiniu. Pagrabuz paruo- 
szia nuo papraseziauaiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesetlu, kriksziyniu if 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas >873-M. •

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plauti*, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal* 
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prislusklte 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

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

I

CAPITAL STOCK 81264)00.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.51Amo riko jaign biznierius nori vesti pasekmingai bizni, tai 
pirmiause intaiso kuonodidžiausius langus idant žmonims pa-

: “ka akys mato, tai ir gei- 
Anglijoj prioszingai, nes su kožnu metu biznierių lan-

rodyt savo tavora, nes kaip sako: 
džia.” .
gai buna mažesni kaip ant paveikslo matome, o tai yra mies
te Londono. Szita bizni varo giminaitis Ang*liszko karalaiczio.

Mokame S.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jUsu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

JAI TAS PATIKO. kad taip, kaip tik tavo paregė
jau.

— Kaipgi t
—Nes panaite yra labai ge-

Asz tuojaus dai įpratau rai subudavota... *

— Ar žinai tamista, 
tėvas vra arkitektorium.

mano
H. BALL, Prezidentas

G, W. BARLOW, Vica-Praa
J. E. FERGUSON, Kas

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

.......  » ■ -I—

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

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszafc

ft ►Ji

-L.

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE) SZITA KNYGA

3^
A.

Tūkstantis Naktų w w I

ft

Gerbemasls Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu alunezlamoa 

mano vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
azirdinga aczlu ir labai džtaugiuoal 
kad tokia knyga kaip "Tukstantli 
Noktu ir Viena” apturėjau, nea max 
labai yra tlngeldu akaitytl visokia# 
latorljan. jaa skaitydamas nei nepa 
stjunti kaip laikas s t rental Ir •nia- 
glal praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes js 
skaitydamas žmogus apie viską tads 
pamlrsztl ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, 4 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys.
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKAB,

Yra tai ketvirtas lazda vilnas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima• • * • • V" • J e • Aja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOOZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA.

Preke knygos Amerika $2.00

Š w . -----; Jei plaukai slenka?
S Naudok
La

T • t . . , . « *

Raffles
5
§

CYD1K1S SU ŽOLĖMS
Geriausiu būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir , tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Alės užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu i&zgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata* 
ro, buit-liges ir t.t po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greiexiaus kreipkitės 
pas mane. Atft tukstaneziams šutei* 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
Spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud4 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po H-75- Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto* 
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavoklte sdteip:

m. Bukaitis, 
25 GiUet Rd. Spencerport, N. T,
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