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ISZ AMERIKOS LANKINO KETURES
VALANDAS

$17,000
PADUSZKOJE

VARGSZAS SURASTAS 
NEGYVAS, 

PADUSZKOS 
KURIOJE RADOSI

DIDELIS 
TURTAS.

PLESZIKAI 
LIETUVE IDANT PA
RODYTU KUR YRA 

PINIGAI.

KANKINO
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KETURI NUŽUDYTI PER 
BANDITUS.

Marion, 111. — Keturios ypa- 
tos žuvo kovojo kuri kilo tarp 
dvieju banditu partijų
narnije Shady Rest, kuri ban
ditai isznesze su dinamitu. No
rinti szerifas pribuvo ant 
tos su savo pagalbininkais 
aresztuoti kaltininkus liet 
galėjo prieiti prie vietos,

V10SZ-

Isz Visu Szaliu
•• — ....... *

VAGIS;KUPARE
«

ANT
GULINTIS

Camden, N. J. — Kaimynai 
surado negyva Jokūbą Ger
hart, 86 metu, kuris gyveno 
pats vienas vargingam kamba
rėlyje isz auka mielaszirdingu 
žmonių. Kada atvažiavo koro
neris daryti tyrinėjimą isz ko
kios priežasties senukas mirė,! 
rado paduszkoje ant kurios ji-' 
sai gulėjo $17,000 visokioms' 
szeroms ir bolidais kaipo ir 200 
doleriu bumaszkoms. Padusz- 
kos niekas neužtemino tik ta 
da, kada koroneris jeszkojo po

BAISIAI APDEGINTA.

vie-

\ į
PASISLĖPĖ IN DIDELI 

KUPAHA, BET JI 
PALICIJE UŽTIKO

IN
KUPARA, BET JI

mChicago. — Trys pleszikai 
insigavo in ponios Mat i Idos Ra 
dunienes apartmonta, 6036 S. 
Union Avė. ir per keturos va
landas ja visaip kankino iki ji 
visai nusilpusi nuo kankinimu 
gabaus pasakė kur yra paslėp
ti $500, kuriuos ji sukolektavo 
rendomis ir už tiek pat vertes 
brangmonu. Pastvėrė pinigus 
ir brangmenis pleszikai pabė
go. Radimai yra savininkai 12 
apart meat u namo. Ta ryta po
nia Raduniene sukolektavo ren 
domis apie $500 ir paslėpė sa
vo apart mente. Apie 12 valan
da diena, kada ji viena buvo 
namie, atėjo du vyrukai, kurio

ne
nes 

bijojo idant pasislepia banditai 
juos nenužudintn.

IR UŽDARE 
KALĖJIME.

* - -

Stanislavo v.
sanvaieziu r

Nuo 
palicije

jaja dokumentu idant dažinoti. pristafe save sveikatos depart-
apie mirusio gimines. I’i«1msz-1 meiito nariais. Esą skundu, kad « ‘1 ««• t* I III 

kada ::ka nudavė labai sunki, o 
ja ja perplesze rado seno sku- 
puoliaus turtą. Badai paliko ji
sai tiktai viena giminaiti — 
brolio sūnūs, kuris 
Glendora, (’amdene.

gy vena

jie neduoda užtektinai 
mos kambariuose. Inejus jiems 
in vidų atsirado ir treczias ir 
visi jie tuoj atstatė revolverius 
pririszo Raduniene prie kėdės 
telefonu vielomis, užrhzo bur- 

kad negalėtu szauktis pa- 
pini- 

o

h W. P. BQCKKOWflKI, PrM. a Mf r
V. W. BOC1KOW8II, Kilter m 38 METAS

keliu 
karsztai 

NUSZOVE MYLEMA KAD jeszkojo be? jokios pasekmes
NEDALAIKE SAVO 

PRIŽADĖJIMO.
Detroit, Mich. — Ligonbute- 

je Graco mirė nuo revolverio 
sužeidimo Julius Krajevski 
kuri mirtinai sužeido Ludvika 
Doman, už tai, kad jisai jaja 
prikalbino pamesti josios vyra, 
prižadėdamas vėliau su jaja 
apsipaeziuot, bot Juliui greitai 
nubodo svetima boba ir jaja 
pametė. Doman bene yra moti
na trijų vaiku nuo 3 lyg 9 me
tu senumo. Motina likos užda
ryta kalėjimo o vaikai atiduoti 
in prieglauda. Tėvas gyvena 
Hamtramck’e po No. 2938 Ja
cob ui i.

prieglauda.

t

INFLUENZA
PLATINASI

SZIMTAI ŽMONIŲ MIRSZTA 
KAS DIEN, O MILIJONAI 
SERGA ANT ‘PLURZES.’

nuo

ISZ LIETUVOS
Szin metu

namo 
gyve-

/'i
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DAUG APGAVIKU IR 
VAGIU.

Lekecziai, 
(“V-bes“ kor.V Kaune pri
viso labai daug visokiu apga
viku ir vagiliu. Vieni staeziai 
vagia isz kiszeniu pinigus, o 
kiti praszo kaimiecziu nuvesti 
juos in “Ixmibardo kontora“ 
kurios visai Kaune nėra: giria
si, buk jie isz Rusijos parva
žiavo turi daug pinigu ir kito- 
kibrangenybiu del iszmainymo 
buk tai tas kontoras goriausiai 
mainas.

— Lietuvos kaiiniecziai ken- 
czia labai dideli varga del szla- 
pumo ir neiszvažiuojamo kelio, 
nes negali iszvažiuoti miszkan 
ir parsivežti kuro; per tad bai
gia kirsti sodybų medžius.

— Lekeczin valscziuje, kai
me Rogliszkiai, Stanislovo Juk 
nevieziaussu mis paemes szau- 
tuva, insedes valtelei), vresi 17 T •

upe Nemunu aneziu szaudyt. Ir 
kokiu tai budu persiszove 
ve. Buvo tuojaus nuvežtas 
Kauno ligonine, bet po opera
cijai tuojaus pasimirė.
DAUGIAU ATSARGUMO.
Ežerenai. (“V-bos“ kor.) — ■ 

Pilietis Jermolaviczius, 
damas pereiti gerai dar 
szalusi Romos ežerą, Smalvų 
valscziuje, inlužo ir prigėrė.

Pagelbos suteikti nepavyko.

86 ŽMONES
SUMINDŽIOTI

Szakiu 
kor. I -

apskr.

Ixnnbardo kontora

PLESZIKAI INSIVERŽE 
PRO STOGĄ.

A. Panemune
Gruodžio menesio 9 diena apie
9 valanda keturi nežinomi gin
kluoti szautuvais ir revolveriu 
pleszikai, atvyko prie 
Laurinaiczio Andriaus, 
nanezio Tursonu kaimo. Auk.
Pa nemunes valscziuje, Kauno 
apskrityje, isz kuriu du, iszplc- 
sze namo sziaudini stogą, imi- 
lirove in Laurinaiczio butą ir 
isz szeimininko pareikalavo 
atiduoti pinigus. Laurinaicziui 
pareiszkus, kad jis pinigu ne
turįs, pleszikai atrėmė kruti 
nen viena szautuva ir revolve
ri, o antras, stovejas f žalia pri
grasino prieszingai nužudy
siąs'. Kiti du plesziku su szav.- 
tuvais stovėjo prie lango 
oro puses. Laurinaiti.1-, 
gande plesziku grasinimu, ati
davė jiems visus turimus prie 
savos — 2000 litu — pinigus. 
Atėmė pinigus, pleszikai pasi
slėpė. Pleszikams sulaikyti po
licijos dedamos pastangos.

London. — Konia po visa 
Europa baisiai platinasi influ
enza arba kaip mes ja ja czio- 
nais vadiname “plurze,“ 
kurios szimtai žmonių mirszta
kas Jien o milijonai serga. 
Daugiausia toji bjaurybe pra
siplatino po Szvaicarije, Vo
kietija, Iszpanija ir kitose da
lyse Europos.

Madride, mirszta per diena 
96 žmones o 100,000 serga. Ge- 
nevojo apsirgo 18,000, bet ma
žai žmonių mirszta. Berline 
serga <30,000 žmonių ir daug 
žmonių jau iszmire ir mirszta.

Lazara Fingera, kuris pavogė 
daug, brangiu kailiniu. Finge- 
ras supratęs, kad palicije už
ėjo ant joji) pedsakio kaipo ir 

, pabėgo in Czernovi- 
kur per koki laika slapste- 
Ana diena sugryžo adgal, 

dagirdns kad 
xngryzo, nuėjo in 

namus, liet nieko ten nesurado 
— viskas buvo paredke. Vre- 

isz palicijautu užtemino 
k a m ba re 1 y je dideli 

kupara. Atidaręs kupara, rado 
jame paukszteb visa drebanti 
isz bailees.,jPalicije suraszius 
protokolą, tjngabeuo vagi ant 
palicijos kur ji uždare sauges
nėje vietoje ne kaip knpare.

A T V E Ž E BEŽDŽIONKA' Pilclc suvirszum szimta žudiu- 
stu, li'kos ana diena pakartas 
už savo prasižengimus.

Ivonas buvo baime del visu 
Karta 

banda

draugu
rus

«
SI.

bet
pauksztelis

palicije

nas 
tamsiam

i

< BAISUSIS IVONAS 
PAKARTAS; PAPILDE 

SUVIRSZUM 100 
ŽUDINSTU.

Karkovas Ukraina 
geriau

— Ivo-
y ^IIAUU XI II O 1)1 fl L* 

Baisusis Ivonas“,

ČU

szeimininko

ISZ 
isz.si- sa- 

in

nas Zavber
, kaipo “
das krauja-geringu razbainin-
ku, kuris su savo draugais pa-

va nore-
neuž-ARKLIAVAGIU ATSIRADO.

Ežerynai. (“V-bes“ kor.) — 
Salako apylinkėje atsirado kaž 
kokia arklia-vagiu izaika. Go
resniuosius arklius, girdėti, jie 
siunezia in Lenkija,
niuosius gi nulupa ir iszdirbta 
pd(i parduoda.

Policija tuo tarpu ju
r ilil'r . |l4 *

MAŽIAUSIAS ŽMOGUS 
LIETUVOJ.

Trimitas

ISZGAMA MOTINA.
Pittsburgh, Pa. — Stanislo

vas Grabauekas isz Penu 
Station, Pa. meldže cziona i ti
nes policijos idant surastu jo 
paezia Stanislova, kuri ji pa
mėto bu trimis mažais vaikais 
ir dirba czionaitineje restanra- 
.cįjo^.ęhildao,
turi 5 pėdas ir 2 colius augsz- 
czio, moka skaityti Augliszkai 
ir yra .patogi motore.

KURI KALBA KAIP 
. ŽMOGUS.

Madrid, l$zpanije. 
tino boždžionka kuri gali kal
beli žmogiszka kalba, likos at
vežta iii czįonais per Mrs. Gro
ta Goldenberg, kuri keliauna in 
Bcrnnn. rFaj*a beždžionka atsi
vožė isz iKaineruuo, Afrlko. 
Goldenberg Mene sako, kad toji 
beždžionka kalba ir supranta 
Vokiszkai apie dvidoszimts žo
džiu. Beždžionka patalpys in 
Stellingen institutą, kur 
dasi daug visokiu žvėrių.

na,
gelbos ir eme reikalauti
gu. Jai atsisakius pasakyti,
jiems pinigu nesurandant, jie

MIRĖ SUSILAUKDAMAS 
110 METU. 

Chicago. —. Reuben 
pich, gal seniauses žmogus vi j nudrasko jos drabužius ir eme

eiga-

Frep-rp

sam Chicago, mire Panedebo 
vakara^tisiUukdamas 110 mo
tu, būdamas prieglaudoje del, keturias valandas, iki 4 valan- 
i
tu. Treppich buvo Žydas, atva
žiavo isz Lietuvos kur gimė 18-
16 mete. Amerike pergyvveno 
suvirszum 55 metus.

i
Viona-

ja deginti cigaretais ir 
ra is-. Tax kankinimas tęsęsi "per

semi žmonių nuo kelioli ka me- da i vakaro, kada Raduniene 
veik netekusi sąmones nuo bai
siu kankinimu, gabaus moste
lėjo ranka ir nurodė, kur yra 
padėti pinigai. Tada pleszikai 
pasiėmė pinigus ir brangmenb 
taipjau keletą kitu brangesniu 
daiktu, iszsineszdino,

3,126 AUTOMOBILIAI 
PAVOGTI 1926 METE.

Harrisburg, Pa. — Pagal ra- ■ mi Raduniene veik nualpusia, 
palicijos I

L' vima. ir ja paliuosavo, taipjau 
Pennsylvanijoj 3,126 automo- paszauke gydytoja. Ji pasveiks 
biliai kuriu verte buvo $3,606,- l .
895. Palicijai pasisekė surasti tas ir ims nemažai

pa r t a 
Mills,

suprcdento ] 
tai 1926 mete pavogta

Diliai kuriu verte buvo $3,606,-

502 automobilius, o nekurie bu
vo pavogti net 1925 mete.
VAIKAI SERGA

NEPAPRASTA LIGA..
Spartanburg, N. C. — Dak

tarai isz visos aplinkines yra 
nemažai nusistebėja nepapras
ta liga kuri prasiplatino tarp 
fermeriu vaiku. Vaikai sergan
ti taja liga pasielgiueja pana- 
sziai kaip szuo sergantis taip 

“lakstymo liga.
Ligonis Maigai paszoka nuo 
vietos ir pradeda bėgti, pats 
nežino kur ir tik paliauna ka-

vadinama • J

Grabauskiene

DUONOS MEDIS. ran-

palikda-

Kaimynai iszgirdo jos deja
vimą. ir ja paliuosavo, taipjau

bet kūnas yra baisiai apdegin
ta i ko iki

užgis žaizdos.

Yra krasztu, kur žmones že
mes nedirba, bet be rupesniu 
valgo duona, gamtos pasėta, 
iszauginta, iszkulta ir sumalta. 
Tio krasztai — Ramiojo vande
nyno atogrąžų salos. Duonos 
medis Lotvniszkai vadinamas Ir
Artocapus incisa L. Tai labai 
gražus medis, kuris savo lie
mens

PERSISKYRIMUS KEPA 
KAIP BLYNUS; IN DVI 

MINUTAS ESI 
LIUOSAS.

Aloskva. — Persiskyrimai 
Rusijoj būna duodami stebėti- 

s nu greitumu ir juos “iszkepa 
del laukeucziu

ugiu aplenkia musu gra- Į kyrimus
• i oiinl n \ I o / 1 10 / 1 t 1 / 1 <1 o •

kaip blynus“
suduosiu persiskyrimu. Persi-

i neužganadinanezios

gy vent oju Uk ra i n i joj. 
užklupo su savo 
prokuratoriaus ir 25 Soviati- 
niu virszininku kaipo ir tryle- 
ka kareiviu, nužudydiuna^ vi
gus be jokio susi mylėjimo.

t
PAAUKAVO KŪDIKI 

DIEVAICZIAMS.
London. -— Telegramas isz 

Johannesburg’o pranesza del 
Central News, buk aplinkinėje 
Ladysforp, vakarinėje dalyje 
'Fransvaliaus, laukiniai žmones 
paaukavo naujai gimusi kūdi
ki, sudegindami ji ant laužo 
ant garbes savo diovaieziams 
idant atsiunstu lietaus. Valdže 
aresz'tavojo kaltininkus kaipo 
ir motina kuri noringai atida
vė savo kūdiki ant aukos.

ant

o
m

bloges-

nosii-
iMc BAISUS S ŪMI SZIM A S 

DEGANCZIAM TEATRE 
PER 1,100 ŽMONIŲ.

suruosze

žuoli ąžuolą. Medis duoda ap- Į poros aplaiko be jokiu liūdi- 
< * I 1 11/1 rI t z 1 A 1 1 1, O • ift . iii! J 1 iP t 11 ."1 w r n t • iv • 1 *1 1 • • • & .

isz Robersonville, 
kuriam jau suėjo 72. me-

“Trimitas“ suruosze ma
žiausio žmogaus Lietuvoj kon
kursą. In konkurso skelbimą 
atsiliepe 13 mažo ūgio žmonių, 
kuriu 4 paneles ir 9 vyrai. Ta- 
cziau konkurso dalyviu 
ežius esąs toli nepilnas, 
daug kas isz mažo ūgio žmonių 
del invairiu priežaseziu neim
toje konkurse dalyvauti, 
konkurso dalvvai vra 
viai, dauguma isz ju maža
moksliai; didesnysis yra 120 
centametru ūgio, mažesnysis— 
83. Konkursą laimėjo pilietis 
Teofilius Graževiczius, 83 cen- 
tameteriu ūgio, 42 metu am
žiaus gyvenas Alytuje. Daugu 
ma dalyvavusiu konkurse yra 
nepasituri gyvena skurdžiai. 
Sunkaus darbo neiszgali dirbti, 
o isz lengvo neiszsimaitina. Pa 
vyzdžiuje laimėjęs konkurse 
vereziaei dirbdaftias isz szau 
tuvo kulkų pypkutes, ir jas 
pardavinėdamas. Visi szio k on 
'kurso dalyviai nėra karlikai, 
tai yra žmones, kuriu bet ku
rios kūno dalys nemoralitzkai 
iszauge, 
matyti, yra labai 
žmones, turi normabszka kum. 
sudėjimą.
PIKTU ŽMONIŲ PAKURTO
JI UGNELE DAUG NUO

STOLIU PADARE.
Motiszki vienkiemyj, Paupi

uos valscz., savininke Ona K lo
viu iene, naszlo, Lapkriezio 26, 
diena vakaro isztiko žiauri ne
laime: sudegė nauji gyvena
mieji namai ir po vienu stogu 
buvusieji tvartai. Iszgelbeti 
beveik nieko nepavyko. Nuo
stoliai dideli; gaisre žuvo 2 
arkliai 3 karves 10 aviu, daug 
kitu smulkiu gj vuliu, apie 150 
pučiu griidu, 300 pudu bulviu 
ir daug kitokio turto, 
šiai neapdrausti.

Gaisras prasidėjo tvarte ir 
buvo tyczia padegtas piktu 
kaimynu, pasiryžusiu naszle 
sziaip ar taip isz ežia 
vonti. '

Policija jeszko kaltininku.

DAUGIAUSIA ŽUVO 
VAIKU.

Ant ra

sk ni
nes

Visi
Liet lį

Montreal, Kanada.
valanda Nedėlios po piet, kilo 
ugnis Laurier Palace ki ntamų
jų paveikslu teatre, kuriame 
radosi apie 1100 žmonių. Kada 
ugnis pasirodė, vienas isz vai 
ku suriko “ugnis!“ Tuojaus 
kilo baisus sumiszimas, žmo- 
ne,s paszoko isz sėdynių ir pra
dėjo grūstis prie duriu ir tame 
sumlszimo sumindžiota 86 ypa- 
tos isz kuriu daugiausia 
dvaikai. Ugnis padare 
blades.

Jaigu žmones butu 
malsziai ir iszeja paredke tai 
ne butu buvę jokios nelaimes 
Ir visi butu iszeja gyvi.

Buvo tai baisus reginy

iignis!“

yra 
mažaiMotinos rodą gera, bet 

tėvo da geresne.
valius, didelius ir sun'kius vai- 

vartojamus 'kaipo svar
biausias
daugelio atogrąžų krasztu.

Per 8 — 9 menesius, medis 
be perstoges veda vaisius, o li
kusiai metu daliai'žmogus pri
gamina atsargos. Poros — tre
jeto medžiu užtenka pramaitin
ti vienam žmogui isztisus me
tus.

Sultingi, neprino'ke dar, vai
siai skinami nuo medžio, raiko
mi riekėmis ir ežia pat kepami 
ant inkaitusiu akmenų. Tokiu 
budu isz'kepta duona panaszi 
in musu 'kvietine, bet isz su- 
minkytu vaisiu teszlos kepama 
tikroji duona. Sekios taipogi 
valgomos, o isz pieningos su
los iszdirbamas tam tikras pi
kis.

Žmogui visas medis naudin
gas: net lapai — ir, tie nenuei
na veltui, o vartojami valgo
miems produktams vynioti.

sius,
gyventoju maistas, lieszti sudui

ninku in laika dvieju miliutu.
Kas nor persiskirt, turi
___ N 1 per f 
pasakyti kad nenori gyventi su 
ta motore ar su tuom vyru. Nu
eina in suda kur poreliai pasa
ko “esi liuosas’’ ir atliktas 

nekst 1 ’ ’ szau- 
jesz- 

o aplaiko

i pra- 
gromata ir

sėdėja

Sūnelis rašzo tėvams apie jo 
susižiedojima su mergina, 
kolos diena po tani motina jam 
raszo sekaneziai:

“Mielas musu sūneli! Asz ir 
tėvas labai džiaugėme isz tavo 
susižiedojimo. Nuo senei gei
dėme idant apsipaeziuotum 
laimingai. Gera motore padaro 
vyra laimingu ir permaino jo 
visus bled i ngus pa proezius. “

Ant galo gromatos buvo pri- 
dcczk'as nuo tavo:

“Mano šimeli, motina ka tik 
iszejo in sztora nupirkti mar
ke, o pakol užlipysiu koperta 
duodu tau rodą kad nehutu- 
mem asilu, geriau pasilik jau
nikiu o busi laimingu!“

Nežinia ar sunūs iszpilde tė
vo rodą ar ne.

TĖVAS 34 VAIKU 
NEPALIOVE GERTI 

SAVO GYVENIME.
Washington, D. (’. — Rubi

nas Bland, 
N. C.,
tai, ana diena atlankė preziden
tą Coolidge, 
prieszais prohibicije. Sake ji
sai kad per visa savo amži ru
ko ir gere; po lova turi moli- 
naite ir kada užsinori, tai isz 
josios patraukė, nes tai žmo
gaus didžiauses suraminimas 
------ . ---- ------------1 priepuo-

užprot ėst a vol i

<ln puola netekes pajėgu po tam jaike visoki„ svietini„
vela pradeda lakstyt. Liga pa- 
siantrina keturis kartus ant 
dienos. Daktarai lyg sziol ne
surado gyduolių iszgydyt ligo
nius.
PACZIULE TURI LANKY- 

TIS IN MOKSLAINE.
Indiana Harbor, Ind. — Czio- 

nais labai tankiai atsitinka kad 
jaunos mergaites, kurios da 
lankosi in mokslą i nes isztoka 
už vyru idant tik nesilankvt in 
mokslaines, bet valdže nutarė 
tam papra'timui užbėgti, pra
dedama surinkti vardus tuju 
mergaieziu kurios nesenei isz- 
tekejo. Ana diena palicije 
aresztavojo 14 metu Mariute 
Spisak, kuri isztekejo už Juo
zo Franko, 34 metu. O kad mer
gaite nepasirodo per koki tai 
laika mokslai nėjo, valdže pa
liepė josios tėvams ir vyrui 
idant siuntinėtu Mariute in 
mokslaine pakol nepabaigs 16 
met h.

Visa sa v o

liu.
PAAUKAVO $12,000,000 ANT

LABDARINGU 
INSTITUTU. .

Tulsa, Okla.
tafta susidedanti isz dvileka 
milijonu doleriu Charles S/ 
Page, kuris nesenei mirė, pali
ko del labdaringu institutu, ku
riuos jisai buvo uždėjus. Page 
buvo fabrikantu automobiliu, 
neturėjo vaiku ir buvo naszlys.

GERIAUSI RAITELIAI AMERIKE.
Fort Mayer, Virginia,Pulkas F isz treczios kavalerijos,

likos apdovanoiti sidabriniu kiebku už geriausia jojimą. Ant 
deszines sėdi kapitonas Jess G. Boykin kuris labai gėrisi isz
savo gerai iszlavintu boisu.
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“esi 
kriukis, po tam 
k e.

U

Tukstancziai poru 
ko pe rsi s k y r i 1 n u, 
juos paima sau kita draugia si>
kuria pagyvena kelis menesius
po tarn jeszko vela persiskyri
mo.

38 UŽGRIAUTI PER 
SNIEGĄ.

Tukstancziai to
liu ledo ir sniego nusirito nuo 
kalno Karkaskam distrikte, Si- 
beri joj ant darbinjnkiszku ba
raku, kuriose radosi apie szim- 
tas anglekasiu,
38 darbininkus, daug sužeista o 
likusioji iszsigelbejo per iszsi-

Moskva.

užgriaudamas

kasimi*.

v

*

NAUJA GASPADINELE.
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bet kaip isz atvaizdu 
mažo ūgio

s, ka
da tėvai dagirde apie nelaime 
pradėjo grūstis prie teatro. 
V g nageliai turėjo juos apmal- 
szyti, nes trukdė darbe iszga- 
viino nelaimingu isz teatro.

KITA KLAIDA.
Neabejok stebuklams, nes tai 

gali groieziaus atsitikti, negu 
mes manome. Tūlas senas ūki
ninkas nenorėjo tikėti iii tele- 
fono'stebuklingmna. Viena die
na jam in'kaimu nuvažiavus jo 
draugas norėjo žinoti ar jisai

— Katriuk! Badai musu 
visžta iszperejo daug 
ku?

— Taip, poniute.
— . O kiek?
— Szosziolika.
— Tai paliepki© kukorkal 

kad suszildytu pieno.
— O kam, praszan poniu-

v isztm

tęs?
— Nagi, viena vlszta negaj* 

los isžmaityti tiėk Vilžtuku! *
I

ft •

i .1 $ i

Trobo-

iszgy-

galėtu tam tikel’i, jeigu jisai 
kalbėtu su savo žmona ju na
muose, girdėtu ir pažintu jos 
baisa per desz’.mts myliu at
stumo. Senis sutiko. ’Fuotarpu 
jo draugas paszauko ūkininko 

miestelio “cent-
ir isz ten paszauke senio

artimiausio 
ral“
moteri prie telefono. Viskas su
tvarkyta ir seniui prie ausies 
pridėta “resyveris.” Tuo pat 
laiku kilo szturmas ir seniui 
prasitarius perkūnas trenkė iii 
vielas ir numusze seni nuo kė
dės po stalu. Isz lėto besikelda
mas ir drabužus bedulkiuda- 
mas Lare: “Drauge, persitikri
nau; tai buvo Maryte.1’

ros v ve ris.

tLilI’"
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.

i Lithuanian Consulate,
21 Park Row, New York, N. Y.
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I Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt
Žvmus fabrikantai ir virsz.i 

ninkai darbininkiszkn organi 
zacijii perspėjineja gerove ant j 
1927 melo. Duok Dieve kad ju
ju in.xpejimai iszsipildyhi nes 
del daugelio 1926 melas buvo I 
nelaimingu ir nepasekmingii, 
kurii1 nežinojo kas tai yra ge 
rove. GvvCnimas v ra nuolat i m* 
kova, lodei reike Imli pasiren 
gilsiu ant permainos laiko, ko
voti su 

ka> jums

iszsipildytu m

PAJESZKOJIMAIIR JISAI BUS NEUŽILGIO 
AKTORIUM.

.4
tf1

l

szitas szuo kuri
lavina joji

įt 1;
Q| M

Ją* y

‘ ‘ Sha nga iui h Pa loma r \a< 11 naši
loeiiininke Mrs. Bouestell isz (lakiam!, ( alil., ant 

krutamujii paveikslu aktoriaus. _____ _______

gyvenanti ASzie asmenys, 
merikoje, yra jeszkomi•;

A mbrazeviozia 
Badovonio vai., 
aps.
Mieli.

Vladas 
Marijampolės

ISZ

Gyveno khd.Tise Detroit,
Mieli. • b

But keviezius Stasys, 
ezionis k., Zaslin 'Vai.,

i sZ Re- 
Traku 

aps. Atsiliepi1 jo žnmua Leono
ra But keviczienc.

Bari kas Antanas,

I 
prieszinybems ir tureli I 

Irnta vilti geresniu laiku. Nie 
neprigialbes, jaigu I 

patys sau, nepagialhesito.

I j beri v 
atsisveikino 

pasveikino 
1776 balsas

apreiszk<‘ džiaugs

Istoriszkns varpas 
Bell Kilądelfijoj 
su senu metu o 
Nauja Meta. Mete 
tojo varpo
minga naujiena del svieto. Imk 
Suvienytos Valstybes yra lais
vos ir neprignlmingos Anglijai. 
Dabar, laike prohibicijos, kuri 
suvaržė Amerikonams laisve, 
privalo kožnas

visokius 
reformatorius, 

geidže ant žmonių sprandu už
dėti sunkesnes liesas, ne kaip 
turėjo tada, kada Amerikonai 
sukilo prieszais Angliszka jun
ga.

F .

■ •.___ —---- ---------------- ------ ------------—

^ NEREGIO SZUO W
Tf - •

- Ponas, ei, ponas!
Iii szita szauksma, tarta d re- 

baneziu balsu, asz alsigryžnii.ir 
pamaeziaii stovinti žolėje sena 
žmogų, kuris mosavo lazda.

AI sipraszau, ponas, I
esu
valanda
Tamsta esi pir

mas, kurio žingsnius iszgirdan 
.lįmbnyse.

J is mane paklausi 
žiuslii viela ir, 
atsakius, paprasze

sultis, bot asz 
daugiau kaip

esc 
neregys ir 

stoviu
isz Rainy eitoje vietoje, 

galos vai., Panevėžio aps. Gy* 
kadaise St. Loins, Mo.velio

('lirzonoviezius M.ykolas, isz 
Tytavenu vai., Baseinu ap. Gy* 
vt*no kadaise.('h i cit goję.

Dnleba Juozas, isz Pabiržės 
vai., Riržu-Pasvalio aps. Gvvi1- 
no (’hicagoje.

Danyla -Juozas,

N a u

ir melaiicholiszki, jie

'H

•, ar asz pa
mali teigiamai 

mane, kad 
ji^iiix’cseziaii in sziiim kiemą.

Kaip lik sznnii kiemas buvo

v »

1

peteli.
Amalo olgola (Paryžiaus ne

ragini beveik nosiverezia kilu 
priesz dvi dienas 

szu n i m,

likimo keli'tas dar neparoika- 
laul u szimeliu.

Mums priėjus jie neloju. Re
zignavo
ramiai iii mus žiurėjo.

Neregys paszauke Asiliuką 
bet Asiliukas neatsiliepe.

— Sztai, tarė tarnautojas, 
visi vakar diena pagauti szn- 
netv

K.

() kiti, užvakar dienos '!
()! Szilu sau skaitą i už

lyginta; ir nuo ryto jiems 
reikalinga bus ėdalas.

T
I įaslept i
niu, neregys s

no -

Nauja akylesni1 kvota ji iiitiki 
no. -Jis mums lare: “ 
bijojau. Szitas panaszus 
liet tai ne jisai.’’

Paskui, kai jis atsidūrė ties 
paskutiniuoju, tarė lengvai at
sidusęs :

-Lis esate geri žmonos, 
asz jums dėkoju. Matote: pa
manęs, kad Asiliukas gali būti 

asz negalecziau už- 
i n akt i... Bot dabar,

A S7z laJnii-— .. 
in ji,

negyvas,
migti vi
jeigu atvežtu avigani szuni ir 
jeigu tai Imtu Asiliukas, jo ne- 
iingalabis, kadangi asz jo rei
kalauju isz anksto.

'rarnaulojas pažadėjo ir pri-
i d< jo;

Tada, negalėdamas daugiau I
sa vo

M

I

J
I

-JilI

I
1 iljjM

"iij

Tai tamstos teise, jeigu 
! tamsia sziezia atvvksi kiekvie
na ryta. Bet asz tamstai patar- 

palaukli. Saule leidžiasi 
vežimas su pagautais szia- 

szunimis netruks atva-

liudiiii uiijauti- 
ujamlintu ir mal- 

daiijanozdu balsu paklausė:
Ar man Ims leista ju f)a-

ži uol i.
. Į

... '..'/V '• llu.’’ Į važiavo su dideliu skambueziu 
jie yra ezionai.; kaip liktai vai- 

isz szalies pasivėlino ir!

I gziiiii
ir 
dimi

Ir.

žiureli.' Kad insitikineziau.. jei 
kariais...

— Nieko

amatu) jis, 
kartu su savo sziinim, kuris 
kenti1 del kaitros, praeidamas 
pro kuklia smukle, kur parduo
ta raziuku skonies nebrangiai 

mokama vyną, panoro atvesti.
: neturtingas bu- 
ali turėti troszkli

po vieszkeliu

Inera -Jis tiesa pasakė: vežimas at-

prieszakyje. Skainbuczio gar
sas pravažiuojant k<de už tvo-

I ■kinas
nopaemi

Musu

ii
1dar savo dalies.

negarbi Įiga i ai si Ii k il
sioji1 provincijoje nevartojama 
ei vilizuol u 
priemoni n

vyną, 
Kad ir koks 
I nm, vis l i k 
Ii, bi'giojes 
dulkes isz fermos in forma.

Nelaimei jis užmigo ir niek-' 
szai pasinaudojo jo miegu, k/id 
nupjaiilu szims virves ir ji nu- 

jie ji nusivedė, 
ponas, nusivedė jėga; savo va
lia tas gt‘ras g# ,.’t ___
butu palikes, 

geras szno, ponas

t u ir ant diliu slonksczio inir-
i tusiu lojimu koncertą. Du žmo

nes apsiginklavę virvvutemis isz ra st n .
galabyti. |

(l‘»nf ■ - -
rvla

•r

nes apsiginklavę
ir virvėmis ji lydėjo.

Prieszais szuiiide buvo
Į leistos nuleidžiamos durys, ka.-*

mokslo
szunims g

Juos m-užl roszkina augliu <lo-Į 
bet pasmaugia, kaip s< 

orais lai kais.

nu

Ifllllll, DPI ĮNRIlirniKIH. RRIH ru- I iv* • •. ..... 1 lare vežimą panaszn m didžiūnais gerais laikais. .. . ......... . . -iii ims slastus. Bet nclaisviai, m-Apskritojo, gaubtomis lobo-1
• i • * i• i • i i i , :'S

('hicagoje.
Teodore, 

red., Novo
si vesi u. < i

pėda m i nenorėjo iszeiti.
A si Ii u k, ar tu ezionai? 

szvelniai tarė neregys.
Vienas szuo mikszilamas, pa- 

miszcs isz džiaugsmo, iszszoko.
Ak, A si Ii irk! ak, kvaily,

mis salėje aplinkui kabojo anl 
kabliu inmusztii iii simia pusi-( 
l uziuo szunii su kilpa ant kak-, 
lo.

Plonas, kaip ugnies inknitin-; 
\i(‘la, saules spindulys] 

ambrazūra;

1vietoje iii kiszenius Imt legerin, 
na ir padotkai 

snsimažys.
Įnik, mes czionais Amerike, 
tam palaimintam ir linosarn(!) 
sklype, esame priversti iszdavi- 
net milijonus doleriu ant pri- 
verl inejimo žmonių kad neg(*r- 

kas visai nepasisek 
milžinisz-

ir 
žonklv vai

mes

tokin bildu
'ruoni

KAIP PALAIKYTI
VYRA.

1

gyvulys manes ne- 
kad juos sektu. 

Toks geras szuo, ponas... Asz 
ji draugiszkai vadinu Asiliuku, 
kadangi jisai kartais mums bo- 
siginezijant, kai sumanydavo 
vesti mano len, kur asz nenorė
davau, buvo toks pat užsispy-

sakant, keliu dar
bininkas mates gan prastai ap
sirengusius, airodanezius prie 
mieseziu valkatomis tris civi
lius, kurie, juokąudamiesi, lyg 
koki negera szposa iszkrete, 
tempe avigani szuni miesto 
link. Ir kadangi žmogus, li
kes vienas, labai nusiminė, tai 
kroviniu vožėjai suliko ji pašoj 
dinli in savo vežimą. Atvykęs, 
Jis l.imjaii pradėjo vistin po tru
pu ii teirautis. Žmonos jam pa
sakė, kad paklydęs szuo be api- 
kaklio, visai panaszus ių nere
gio szuni, bėginėjus galvomis. 
Jis tokiu bildu jeszkojo asiliu
ko dvi dienas, ir kai jo nerado, 
kažkas patarė jam kreiptis in 
szunii kiemą. “Asz apie tai ne
žinau, |)imas, bet man rodos, 
kad tai yra ta viitla, kur užda
ro szunis be szeimininko. 'Pa
mišta supranti, juos nugalabi
ja, jeigu jn nepareikalauja per 
para. Kad tik Asiliukas nuo! 
vakar dienos tenai nebūtu pa

ns. Bet Asiliukas yra gud- 
žino tik mane ir vik

ruolis ne taip greit duosis pa
galinamas. ”

Neregys ėjo visa laika kalbė
damas, stengdamasis nusira
minti ir atsigauti; bet asz gerai 
maeziau, kad szirdies gilumoje 
jis buvo labai susirūpinės Asi
liuko likimu.

Juo a rezian buvome 
tikslo, juo labiau susi jaudinęs 
jis kalbėjo ir urnai visas isz- 
blyszko, kai sustojęs asz pasa
kiau: “'Tai ezionai.’’

Szitas trobesys buvo įmurus 
ir savo

Bukie atsargi pasirinkime; 
nesiriuk per jauna ir tik tokios 

k'urs buvo 
mora Iv bes

pasirinkus, lai tas 
anl visados už

baigtu ir nuo to laiko rcngkis 
prie
'ridoms 
rus vien

saules .-»i»i ■ n 1111 > . . • • , •'*. 1 •. plaveisi pagaliau pagaunamas.pro ambrazūra; ir 
spindulys, barstydamas 
anl raudonu ir blogai i 

iszplaiilu grindų, didino regi
nio szi iirpulinguma.

Pasiszly ksztejes, 
Ižiau iszvesti

Kinam! 'Tamst 
ko ežia nėra.

Bet nepasilikęs neregys 
sisake. Jis turėjo savo minti ir 
norėjo patsai sužinot i.

Isz lėto drebaneziomis 
k-omis jis cziupinėjo viena po 
kito lavonus, 
svyravo, 
Asiliuką.

Prie treczio 
p u m I e 11 o, —

I a 
sk verbesi 
szitas 
a u ksa

stengt is 
void mai- 

ku rie

idant
praszalint i 
niszkus

otu kas visai
Imt lageriai surenka 
kas turtus pardavinėdami 
arielka ir munszaine.

t nrt us

riiszies 
gero j 
Karta
lalvkas buna

iszauklotns 
a t mosferoj.

v v ra
(

ir
Pranas. (Ivvenes

raudonu

.Viliukas jau atstatė kakla 
a py kakle i

Sztai kiek kožnam valstyje 
mirė žmonių nuo tosios bjaury 
bes praeita meta: 
(’alifornia 
Delaware 
Illinois 
Louisia na 
Maine 
Maryland 
Massacliuspl t> 
Michigan 
Minnesota 
Missouri 
Nebraska 
New .Jersey 
New York 
Ohio 
Pennsx Ivania • 
Washington 
Wiseonsi n

Kas 
Skrypkiuia.'

kur v ra J urgis

58
64

328
12
9

— • > 
I «>

747
721

54
56
12
10

779
51

3()
16

Praeita meta PennsyIvanijoj 
likos iFŽmuszta 184 ypatus. (J 
703 sužeistos atsitikimuose ant 
geležinkeliu. Isz tojo skaitliaus 
užmnszta 130 au'tomobilist u ir 
629 sužeista.

Su pasidauginimu aulomobi- 
szimetIi U, galima tikėtis, jog 

nelaimiu bus daugiau.

Nėrinis turime proliihicije, 
Im-I visokio sztamo gužuti* lie
josi New Yorke per Naujus Me
tus. Prohibicijos sznipni nieko 
negalėjo padaryt, norints mate 
kaip 1 ukstaneziai žmoniii atvi
rai lauže \’olsteado liesas
tiesiog po jujn akiu. Kas nėge-
re, tasai arba 
negalėjo užmokėt i 
ra m v be.

nenorėjo arba
už brangia

mot u,
19

Stalllev ’

žino

Yra tai jaunas vyrukas, 
apie 6 pėdu augszczio, 

neknrie ji vadina
rudu akiu, ilga nosis, turi gi- 

: mimo ženklą ant
apie 166 svaru, I 
Slienandinyj, kuris iszv.ažia.vo 
isz Pittston, Pa.

Reikalas jojo sujeszkojimo 
yra lokis: Jojo broliukas Mar- 
tvnas 17 metu l’ilkos užinusztas 
o broliukas Andrius 6 metu 
mirtinai sužeistas nelaimingam 
atsitikime ir randasi Kingsto- 
no ligoiibuteje. Jaigu kas apie 
ji žinotu lai jam pranesza apie 
szita atsitikima kad skubintu 
namo pas tėvelius, brolelius ir 
sesutes ir tegul nieko nesibijo, 
nes jam viskas dovanota.

(l romatoje
Nesibijok 

pas nuliudusius 
motina labai susiriipiniis 
Ii pavojingai apsirg 
kiiogreicziausia, ba nežino kaip 
ilgai Andriukas bus gyvas. Sn- 
gryžk mielas -Jurgai i pas tavo 
tėvelius, brolius ir sesutes, o 
viskas Ims užmirszta.

Buki’te malonus daneszli nu
liūdusiai szeimyuai arba pasa
kykit Jurgiui tegul t no jaus 
gryžta. Jaigu kas apie ji žino

I veido, svėre 
hadai randasi

sujeszkojinu

• a
szitaip: 
sugrvžk

i, nes 
ir ga

li. Sugryžk

raszo
J urgiiti, 

teveli us

y t

ii-

szcimvninio
merginoms tinka 

vyliot i, o

gyvenimo, 
v v- 

kitos juos 
vien erzina. Moteris gali kad ir V1
isz menkos vertes vyro padary
ti meilu, jautru ir gera žmogų 
nepavydejus kantrybes pasal
dinto.- nusiszvpsojimais ir 
prieskoni ugnis

pasai 
nusiszypsojimais 

pabueziavi-
mais; paskui ji i n supk in lab-

III

(larVbes rublis, sziltai užlaikyk
meiles ugnimi ir pasigelbek 
h g >ii persikais su smet.ona. 
'Taip su jais pasielgiant galima 

ilgi'ansius metus palaiky
davus proga moteris gali 

durnais iszrukyta, 
iszmirkyta, snrudyjii- 

lauža isz-

ugnimi i 
persi kais

i r

proga 
I lininis

vyra 
ti.
paimt i
szna į įsu
šio proto ir nervota
traukta isz pasaulio - dumbly
nes ir ji pavirsti in galinga, 
naudinga ir garbinga žmogų.

PAIESZKOMA.

Pajeszkau mano broli 
girdėjau

i Joną 
gyvena 

Jeigu
Špoką, 
Worcester, Mass. -Jeigu ka« 
apie ji žino meldžiu praneszU

Mik. Špokas,
38 Brookride Ave., 

'Torrington, < 'onn.

kad

td.)

isz Žagarės, 
Gxveiio kadaise lh.Ų't,, Mieh.

Dauniene -Jeva, įnirusio Lie
tuvoje, l'žvvnczio vai., Prano 
Daunio žmona.

Dogelis Zigmuidas isz Gir
kalnio vai., Rasėiniu ap. Gyve
nos Racine, \\ is.

Ei man las -Juozas, isz
miesezio vai., 'Tauragės ap. Gy
venos (’hicagoje.

La pan -Juozas, mirusio Rugp. 
8d. 1926m., Peter Lapan brolis.

Liangertas Y'incas, isz Uk
mergės a p. (lyvenos

Madeiskis-G lobus 
isz bus. Sod lock o
A leksandrovyko aps.

Mikalauskas Stanislovas isz 
PRinges miest. Gyveno kadaise 
('hicagoje.
Neverdauskas Kastas, isz 'Tel- 

szin miest. Gyvenos ('hicagoje.
Plat ak is 

(’hicagoje.
Paszinskaites Stanislava, -Jo 

zefa ir Kotryna. A įsi liepe ju 
brolis -Jonan Ptasziuskas gyve
nas Vengrijoje.

Rutkauskas Donatas, isz Al
untos, Utenos aps.. Gyveno ka- 

< la ise ('h ieagoje.
Skamh'ila Vladas, isz Tyta

venu vai., Raseiiuin aps 
liepė jo žmona 
liene.

Sza t kauskas

A t si -
Juze Skaudvi-

J iiozas,

relis, kaip ir žmogus.
Trumpai

szposa 
a v i ga 11 i

ban-

savo apykakioi laižydamas 
rankas, kurios ji riszo.

Ir, tuo tarpu, kai asz moke- 
' jau t y lomi

< neregi:
< >s Asiliu-

negera at-

s szu n u kiemo mo
kesni, neregys szauke:

Ibi k, Asiliuk, eik pirmyn, 

toliau nuo szi t u miestu, kur 
žmones szunis karia!

tiesiog in kaima. Eik, Asiliuk 
nuo

isz Pa
nevėžio miest. Gyveno pirm Į;a-> 
ro ('hicagoje-

Szvelniai Juozas ir Kostam 
tas isz Szakiu jips.
Teikertas Augustas, isz Viesz- 

vilos vai., Klaipėdos kraszto.
, isz Al u n los 
Alsilieipe joap.

, isz Plungės 
Gvveno kadaise (’hiea-

Tumėnas Jurgis 
vai., Utenos 
žmona.

Venckus Jonas 
miest.
go.V‘-

Žilinskas Jonas, isz Bajorė
liu k., Salaku vai., Kžerenu ap. 
Gyveno kadaise < ’hicagoje.

Žilips Petras 
Mažeikiu vai. Gvveno kadaise 
('hicagoje.

Aukszcziau iszvardyli asme
nys sziuomi yra praszoini atsi
liepti, ir kiekvienas kas ka nors 

, yra |>raszomi

(Scllilis) is'z
kliuv
rus, jis

A.4z apie tai

ran-

Ir kai kada jis) 
bijodamas ' ' * 11 „

I

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajeris

pripažint i i 
*1 

ga i biui not > 
asz pa m a ežia u, kai ; 

jis sudrėbėjo ir sujaudintas vėl j 
pradėjo savo f

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius baigtus 

[ geriausiose kompanijose. Atlieka )

pradėjo tylu tyrinėjimą.'
I
I ’

visokius legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST.

MAHANOY CITY, PA. 1

k

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

a

apie juos žinot u 
suteikti žinių. Bet kokia žinia 
Ims brangiai inver'tinamn.

Lietuvos Respublikos 
Konsulatas,

G08 Sc. Dearborn St., 
(Chicago, Ill.

st engdamasis

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

ptis-seserin 
Tamulevi - 

paeinanezios isz Prie- 
A Iksnekieniio 

anl

Pajeszkau savo
J ievos 
ežiu kin 
nu

ir Magdės
> 
parapijos,
. . Tegul atsi>zaukiategul t no jaus duoda žine tėvui: .,. . z,, . , įkainio.

adreso:
Mrs. Marv Szatiene, 

Box 175 
Silver Creek, Pa.

Mart in S k ripkų na s, 
26 Mason St., Pittston, Pa. Mes Duodame

prie

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
Soviatu valdže priėmė Ang- 

kalba kaipo oficialine 
snsineszinianis su kitoms viesz- 
patystems. Lyg sziam laikui 

> tik Eraneuziszka kal

liszka

Lvg

t .4) Patarimus Dykai vaizdu galėtu invaryti 
žmogui didžiausia nusiminimą. 
Prieszais bokszla 
abejones, kadaise buvo tvirto
ves dalis, buvo, mažas kiemas. 
Ant durti buvo paraszas juodo- 

ra i domis:

1
A Wl <

JliU i

ii

kuris, beKas 't uri lot us ar namus 
nusipirke Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar priimti in 
Youngstown, O. tai mos 
teisingai patarnausime.

Pajeszkau savo broli Madas- 
Banbli, jis gyveno Ubicago 

atgal, dabar ne
žinau kur. Jeigu kas apie ji ži
no meldžiu praneszt arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso

Ant Bautilis,
497) ('ot tage St.,

Tūkstantis Naktį 
irVena

IIįH

Hl!ta
apie 26 metu

naudoji 
ba.

Norii.its prohibicijos pasiutė
liai spirosi idant valdže ir ant 
tolinus maiszvtu'trneizna in ai- 
koholin, tai sekretorius skarbo 
Mellon, paliept1 valdžios komi
kams iszrasti jiasekrninga bū
da idant žmonis subjaiirint nuo 
gerymo gerymu padarytu isz 
tojo alkoholiaus o kad ir gertu, 
tai noiižsitrucintu kaip lyg 
sziolei žmones mirdavo nuo jo
jo.

Tame paežiam laike Kana- 
tliszka valdže provincijoj On
tario, rengbsi praszalinimo pro- 
hibicijos o užvesti pardavinėji
mu arielkos po kontrole val
džios. Tuigi, iszmintingi Kana- 
diccziai gnles gerti gera ariel-

o

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

. Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

s v
ar

Athol, Mass. Mes kalbam lietuviszkai

į į;

ka, pagal nustatyta preke, 
pinigai ejs in valdžios kasa,

t-■«

t r
»

Lietuviszkaa Graboriui

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

a 10 w. Nprare Ht..
MAHAXOY CITY, PA. 

3M NAHKKT <T . 
TAMAQVA, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIU9 

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

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning- Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

T

t

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo* 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu b 
kitiems DasivDžinojimams.

Bell Telefonas 1B78-M-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

i
Laidoja kunus numeirdiu. Pasamdo 
-i__ L.'l!.,.1 j.i bubu.

mis 
mas.” 
kaip sako, turėjo nujausti sa
vo mirti.

Mes pakhwbinoin; mus inlei- 
do tarnautojas galionuota ke
pure. .lis mane paižino ir tuojau 
pasidarė meilus.

Panasziui in liula nu
kirptas neregio szuo? Ne! Asz 
neatsimenu

“Szjinu kie-
A t s i d 11 re cz i o na i szu nes,

a
ir

'I,

l|ll

*41Tuksianti*

.'...h ,»i t < i < t f • • ■r

I
I

GerbemaBla Tomlital:—-
Sulaukiau nuo jusu ilunczlamoa 

mano vardu knyga "Tukatantle 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
■zlnlinga aczlu Ir labai džiaugluoal 
kad tokia knyga kaip
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra tingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir smau
gia! praeina. Ass visiems HnkBcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja

■ ’Si jn "1TOI

t

skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsi 11 ir visokį rūpesniai norą

automobilius del JlaldotuViu, 
tiniu. veaeliju. pasivažln^jim

krikHz* 
tiniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t .L 
620 W. Centre St. Mabanoy City, Pa

M

I . ir-
t

neregio sznnies. 
Bet visuomet galima pažiūrėti; 
tamsta supranti, tiek daug ju 
atveža. Nuo kurio laiko insa- 
kyniai labai stropus del siuti
mo priežasties.

Ir s^ypsodamasis jis mus nu
vedė in kiemo kampa, kur, per
matomoje szunidejo lauke savo 
» ■b 1 i K!V:

.i -1

C®

ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, -

18 d. Gegužio 1911m.
Dv. Palazduonye.
Czekiszkea vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKAB,

t

Yra tai ketvirtas fezdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B0CZKAU8KAS CO. MAHANOY CITY, PA, 

1 1■t

1 
t 
I

4 Ji 
t1

i
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

I

į I

I

Į
Ii
I
Lt Tikras Atsitikimas.
I - - - - - - - ----

S

Parasze del “Saules” XX.

Martynas jautėsi esąs be du- 
szios; jis jaute tiktai, kad 
pricszai ji yra kastai tokio, ko
jis negali suprasti 
presz ka viską? nyksta'. Kn gi

o-

ir apimti,

Po tiek iivramumo, abejoji
mo ir nuliūdimo dienu staiga 
pajuto Martynas, kad su juo 
stojosi kas tai nepaprasta. Vos 
tik jis iszgirdo žodžius 
stakavos bažnyczia,”
ma tarsi ka> kaip ranka atoim

(■OMBSDIiUBllBM
»

l’Ff?

reiszkia nusiminimas priesz t 
l;i intikejima? Kas tai nelaimi' 
priesz tokia paguoda1? kas tai 
Szvedu galybe priesz toki ap-

■ ginimą ?

» 4

ji*> zko jo. 
szio laiko 
Taip sun-

Czen- 
noramu- 

B • 
Jis pajuto kokia tai pilna gar

bes, nesitikėta Imime, bet drau
ge jaute ir dideli džiaugsimi. 
Jani** jis, kai! atras szitoje baž 
iivcziou vilti, kurios senini ne 
galėjo atrasti, atras misi rami
nimą, kurio veltui 
Jaute jis, kad nuo 
tarsi visai atgimė.
kiai jis atsiduso, tarsi buzda- 
mas isz karsztligos ligonis.

Bažnvezia gi ka? kart vis la
biau žibėjo, tarsi visa saules 
szviesa in save sutraukė. Visa 
apylinke gulėjo ties jos kojo
mis, o ji žiurėjo iii ja isz augsz
to, tarsi, jos sargas ir globėjas.

Martynas ilgai negalėjo atsi
traukti nuo tos ? 
gėrėjosi reginiu.

Tuo tarpu užėjo keletas

mesteliu miestelenai, giedoda 
mi szventas giesmes. Iszlengvo 
slinko toji gaivu jura, virszu ju 
plevesavo vėliavos. Kartais per 
stojus giedoti giesmes, kalbe- 

’ jo litanija ir visos minios drau
ge žodžiu kalbėjimas, kaipo 
perkūnas trenkė. Tarp giesmes 
ir giesm<*s, tarp litanijos ir li
tanijos, minia tylomis 
kaktoms in žeme, 
kryžiumi; g 
tu szauksmas, 
kelio pusėse : 
maldininku iszmaldos.
minia slinko tolvn, ir vėl skam 
bėjo sZventos giesmes.

Artyn prie bažnyczios prisi
artinant. žmoniii upas dar la-

imisze 
arba gulo 

irt lojo.* i tiktai elgo 
, kurio abejose* 
sėdėdami prnszt* 

Ir vol

dzin jam mintys galvoji* su- 
simaiszc, užsimirszo*kas jis ir 

Jam rodosi esąs

♦
'Szvedu karalių, kaipgi tas ga

li būti, kad asz turiu nuo Kro
kuvos Paulinu tikras žinia:*, 
jog karaliaus jau uera Kroku
voje, lies iszvažiavo 
von?

Martynas nežinojo, kas atsa
kyti.
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Varsza-

I
— Tecziaus daleidžiu, kad 

gali būti ir taip — kalbėjo to
linus kunigai Kordecįkb, atsi
sukęs iii suririnkuflius nes 
karulis mėgsta taip daryti: 
staiga atvažiuoja ir ?taiga vei 
iszvažiuoja. Bet kaip czia Suti
kėti, kad grafui Vreszcziovi-

kur jis yra... 
numiręs, dmzia drauge su var
gonų balsu lekianti dangun, 
maiszantisi su smilkvlv du- • ♦
mais; iszticse pipratusias prie 
kardo ir kraujo praliejimo ran 
kns augsztyn ir meldžiamasis 
klūpojo.

Tuo tarpu pabaigta auka, 
Martynas pats nežinojo kaip 
jis isz koplyczios atsidūrė baž
nyczios viduryje. Kunigas sa
ke painokslinyc.zioje pamoksta, 
ti’cziau Martynas ilgai dar mu
ko negirdėjo ir nesuprato, kaip 
nubudęs isz miego žmogus ne- 
iszsyk gali atskirti šapu a nuo 
tikrojo gyvenimo.

Pirmieji žodžiai, kuriuos jis 
iszgirdo buvo: “
nys szirdys ir pasitaisys 
szios Szvedai nepergales Szven 
ėziausios Paneles, nes tamsoje 
klajojantieji nepergales tikro
sios szviesos. ”

— Amen! — tarė dvasioje 
inuszt is

1 ežiui, Katalikui, pavestu Szvo 
du karalius iszpleszti viemib- 
Ivna ?

— Negalimas daiktas —la 
re levas MiecZkovskir1.

— Ir tas žmogus sako gir
dėjos tai savo ausimis? — pa

po na s Petras

In Bridžville mergica pribuvo. 
Tuojaus pas szpiclius inkliuvo, 

Mat pardavinėjo gyduoles 
nuo karpu,

Ir visokiu kaukiu ir pailjeliu. 
SzpicJiiis mergierti tuoju n s 

in tikėjo, 
Gyduoles nupirko, teptis 

pradėjo,
Bet gyduoles nedrūtos buvo, 
Antra kart su trucizna 

pribuvo, 
Bei mergieos nerado, 
In parka iszvažiavo, 

Tada raudoti pradėjo, 
Savo darbo gailėjo, 

Daug ton tokiu yra ’kvailiu, 
Panasziu szpieliu.

klausė asztriai
Czarneckis.

Kunigas Kordeckis pridūrė;
— Pamanykite, justi mylis- 

J tos, kad asz turiu nuo Karolio 
kuriame ji*Gustavo laiszka, 

prižada, kad niekados nesiūly
siąs kareiviu ir uclie?ins baž 
nyczios ir vienuolyno.

—- Reikia pripažinti — 
re rimtai ponas Zamoiskis 
kad to?e žiniose daug kas m* 
taip: Szvedai tik nuostoli turė
tu ne pelną, užpuolė Cz(*nst:i- 
kava, karaliaus Krokavoje no
rą,

artinant, žmonių upas dar la
biau didinosi. Matosi isztiestos 
dangun raukos, iszbale ir sum- 
graudinimo veidai.

Luomu skirtumas 
kaimiecziu sermi'gos susimai- 

bajoru szvarkais, karci- 
miostelenu

isznvko.

sz<* s n
viii mimdieriai su

I drapanomi.*.
Tuo tarpu užėjo keletas pa- | Bažnyczios 

kelingu žmonių; jie visi taip- dar labiau spaudėsi, isz

zviosos akiu ir

|Mtt žiurėjo iii bažnyczia.
Staiga iszeigirdo varpu 

skambėjimas.
— Nuo arkliu? 

vienas keleiviu.
Nuszoko visi mm arkliu ir, 

atsiklaupė ant žemes, pradėjo 
giedoti litanija.

Martynas taippat atsiklaupė 
ir drauge su jais meldėsi.

Tu<> laiku užvažiavo ir nauji 
vežimai; matydami be.-imel- 
džianezius žmones. kaimi(‘cziai

iszsigi rdo

snszuko

durvse žmonos 
žmo

nių kurni pa.Milare tiesiog til- 
tav žmones taip susispaudė, 
kad lengvai buvo galima perei
ti per žmonių galvas. Krutinu- 
>e truko kvapo, kūnams \ ietos, 
bet gaivinanti juos dvasia pri 
davė jiems jiegu.
meldėsi, niekas nemanė apie 
paszalinius daiktus, tik persi
ėmė maldos žodžiais spaudėsi 
bažnyczion ir jautėsi dvasioje 
esą stiprus.

Martynas,

Kiekviena 
nemano

buvęs pirmose
klaupi* s žale ju ir taip pasidarė maldininku oilese, pirmasai pa
gan nemažas berys.

Pabaigus melstis, 
pinu vin pa keli ligas ponas

atsistojo
ii 

paskiaus ir jo tarnai bet ėjo jau 
pešti voždamiesi arklius ir gie
dodami “Sveika Marija.”

Martynas ėję paskui juos. 
Kolio užsisukimuose bažnyczia 
tai rodosi, tai vėl nyko. Nema
tant bažnvezios Martenui rodo
si, kad visa pasauli dengia 
tamsy Ih*, bet vėl pusi rodžiu.**

teko bažnyczion, paskiau žmo
nių minia tarsi neszte innesze 
stebuklingojon koplyczion, kur 
•visi verkdami, bucziuodami 

puolė ant

Czia a t si mal
do-

Martynas ir pradėjo 
iii krutinę, nes jam dabar rodo- 
si kad jis sunkiai nusidėjo ma 
nydamas, jog 
vo ir kad jau nėra vilties Sz 
dus pergalėti.

Pamaldoms pasibaigus, 
laike pirmąjį papuolus in
nUoli ir pasakė jam, noris baž
nvezios ir vienuolvno reikaluo- 

vienuolyno per-

jau vi?ii pražil
ai

Ml • 
vie-

suse pakalbėt i 
(lėtiniu.

Perdetinis t nujaus sutiko ji 
iszklausvti.

Buvo tai jau pasonejos žmo
gus.
su juoda, tankia barzda, 

kuriom;

AMŽINA MASZINA KURI EIS BE PERSTOJIMO.
rodo ma- 

ir eis per
Hermouas Idic'tb, žymus Vokiszkas iszradejas 

szina kuri, 
amžius ir duos tris karius daugiau pajėgos 
inaszina.

kaip pradės krutet niekados nepaliaus
ne kaip gari m*

1a-

ant. ko 
ma.

X . ....gavės karaliaus suliki-

1 r laip muvo ausimis gir-

kovskis.
— Reikėtų iszpradžin žino

ti, ar szis žmogus nėra kartais 
patsai atskalunas? — tarė Pet
ras Czarnecki?.

jusu mylista.
mis.

Katalikas esmi, kaip ir
— atsake Martv-

todėl anas žmogils negalėjo 
pas ji važinėti. Vrzoizczovi- 
czins ne atskalunas, bot Kata
likas, ne prieszininkas vienuo
lyno, o jo labdarys.
jei ji pikta dvasia ir

Szvedu ka raliam-, 
gin-

v i sa
bet vėl pasirodžius 

bažnycziai. visu veidai nuszvi- 
to.

Taip ėjo jie ilgai kaskart vi.-> 
aiszkiaus matėsi bažnvezia vie- 
nuolynas ir aplinkui juos dide
li rūmai. Pasirodo pa 
lamoje ir miestas, o 
vi?k>s piles namu ir 
kurios priesz milžiniszka baž
nyczia atrodė tarsi paiikszcziu 
lizdai.

Buvo tai Ntdeldienis, lodei, 
saulei gerokai pakilus, pradėjo 
būriais žmones traukli bažnv- 
czion ant pamaldų.

Pradėjo 
ežios l»oniose 
mažiausiai- varpais, 
me reginy.ji* ir tuose varpu bal
suose kokia tai *galybe neapri
būtas prakilnumas, o drant*e ir 
ramumas. Tasai tie? 
noju Kalnu” 
sai nepanaszus bu v 
karalvst<*s dali.

Aplink bažnyczios nuirus jo
davo žmonių būriai, pakalnėje 

vežimu; žino

galimi to
pą kai neji* 
gri neziu,

bažuv- 
ir 

Buvo ta-

skambint i 
didžiausiais

“Szviesi
žemes sklypas vl-O in likmia

stovėjo szinitai 
niu kleg(»sis maisze.-i su pri- 
risztuju prie tvorų arkliu žvem 
girnų. Tolinus po deszim*.'-, pa 
lei didi kelia, einanti kaimui, 
matėsi eiles budeliu, kuriose 
pardavinėjama

su

einanti kaimui 
budeliu, 

paveikslai 
szkapli(*riai, vnszko žvakes.

Variai buvo placziai atida
ryti, kas norėjo, galėjo ineiti, 
kas norėjo galėjo iszeiti. Ant 
mum prie armotu nebuvo ka
reiviu.

Sergėjo, matyt, bažnyczia ir 
vienuolyną pats vietos szven- 
tunias; o gal tikėta karobo 
Gustavo laiszkams, kuriuose 
jis lasze, nelyto? ias szios szven 
tOfb vietos.

II f.
1 Nuo tvirtoves vartų kel.a- 
Jclupsti ėjo bažnyczios link kai- 
miecziai ir bajorai, apylinkes

verkdami, I 
koplyczios grindis, 
veido. Taip dare ir Martynas, 
o 
Ii galva
drauge baimes pajutimas be
veik atomo jam nuovoka.

Koplyczioje buvo rausva tam
sa, kurios m*gah‘jo iszblaivinti 
nei deganezin ant altoriau-* žva 
kiu szviesa. Per langus taippal 
szvielt* invairios spalvos szvio- 
sa. Nuo tokios tai szvieso* 
sa kas yra koplyeziot- 
iszrode visai kitaip, negu kad 
isztikrnju butu. Žodžiu sakant, 

i, ne- 
nezemisz

kada paskiaus iszdrv.so pake! 
laimes ir

vi-
vidujo,

koplyczioje viskas maim
žem isz ka s ž i 1 n* j i n ui s, 

pas lapt inga
persiėmė malda

girde-

Veidas jo iszrode ramu?:- 
ak v s 
.....;s 

porveriaueziai in viską žiurėjo. 
Vadinosi kunigas Augustina: 
Kordeckis. Baltuose savo rū
buose iszrode paprastai 
szv<‘iitasai. Martynas pabuezia- 
vo jam in rankove, jis gi pri
spaudė Martyna prie szi rd i o: 
ir paklauso: kas per vienas yra 
ir isz kur keliauja

Keliauju dabar isz Lie- 
tuvos; kariuomeneje i tonai tar
navau, bet kad sziame krasztc 
mano gimtine, 
szio 
ken. Užsukau in czia. nes noru-

pa- 
Pane- 

les pagelbos, o taippat ir svam
bia žinia atneszu, kuria, lev* 
kantriai iszklausvk, nes dalv- 
kas eina apie szi vienuolyną.

Pagiriu tavo norą atlik
ta vos 

o dabar klausau.

d(*ja i ?
— Taip, kaip czia stoviu.
— Stosis Dievo valia! — 

tarė ramiai kunigas.
Nusigando Martynas man) • 

damas, kad kunigas Dievo va
lia vadina
insakyma ir nei nemano 

taigi sumiszes tarė:
Pnltusko maeziau esan 

czia Švedu rankose bažnyczia, 
kareivius Dievo namuose koxt 
tomis beloszianczius, alaus bo
sas ant altorių ir paleistuves 
drauge su kareiviais bažny- 
czioje besiglamonejnnezias.

Kunigas vis tiesiog jam 
akis žiurėjo.

— Stebėtinas daiktas -

t i e s,

su

in

t <»-

kaip

tai j pasiilgau 
kraszto ir grysztu lovisz-

cziau atlikti iszpažinti ir 
pra szy t i Szvenezi a us i os

ti iszpažinti ir meiliai
sz kiaušy si u,
ka svarbaus turi man pranesz- 
ti.

Ilgai ėjau — tarė Mar- 
— daug ka maeziau ir 

Visur insi- 
visur

— teisybe* ir atvirumas ma

būti atidengtas
szveneziam ios

re
tyt tavyje. - 1 ■ * • •

Martynas paraudonavo.
i H "» t

— Tegul isz szios vielos ne 
pasijudinsiu, jei tas netiesa, ka
sakau!

Kunigas
Visgi tai svarbios žinio? 

pagalvot i. 
tėvu

gi tarė:

apie kurias reikes 
Pakviesiu keletą garbiu 
ir keletą bajoru, ežia pa> niuo 
gyvenaneziu, kurie sziais nera
miais laikais patarmėmis mus 
szelpia. Atkartok jiems tai. bro 
laii.

Mielai jiems tai atkarto-
siu.

Kunigas Kordeckis iszojo ir 
deszimeziai minucziii praėjus 
sugryžo su keturiais senesniais 
tėvais.

Neužilgo paskiau inejo
nas Ružicz Zamoiskis, Sioradz- 
ko kardininkas, žmogus rimtas 
ponas Okielniokis, Veliuno ve- 
liauninkas, ir popas

1)0- i

kas mirgėjimas, 
iszkilminga, 
szventenybo...

Isz bažnyczios vidaus 
josi žmonių balsai tarsi juros
vandens užimąs, cziagi, koply- 
ežioje, buvo tyla kuria tik per
trauko giedanezio miszias vie
nuolio balsas.

Stebuklingas paveikslas dai 
buvo uždengtai; visi lauke ji 
atidengiant. Visi žiurėjo in- 
smeige akis ton pusėn, kur ne
užilgo turėjo 
stebuklingas
Paneles paveikslas.

Vienuolio giedojimui antriin 
vargonų balsas, taip malonus 
ir saldus, tarsi tai buvo neže- 
miszkas balsas.

Staiga pasigirdo triubu ir 
katilu trenksmas; visu szirdys 
sudrėbėjo.

Iszsyk uždanga atsidengi* in 
dvi puses ir brangiu akmeni: 
szviesa apszviete i? z augszto 
besimeldžią n ežius žmones.

Žmones pradėjo 
vaitoti.

Salve Regina!” 
bajorai — “monstrą te osst 
matrein,” — kaimiecziai gi 
szauke:
nele! Aukso Panėlo! Aniolu 
Karaliene! gelbėk padek, pa
guosk susimilk ant musu!”

Ir ilgai skambėjo tie riksmai 
drauge su moterių verkimu, su

4 4
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verkt i ir

— suszuko

tvnas
labai nerimo jau...
sza k n i jes p r i esz i n i n k a s, 
atskalūnai kelia galvas, o pa
ėmė Varszava ir Krokuva taip 
insidrasino, kad ketina pakelti 
savo szventvagi.szka ranka am 
szio vienuolyno.

I Isz kur turi szias žinias ?
Pastara,ja nakti nakvo

jau Kruszine. Atvyko Ve* .
hard Vrzeszczioviezi u ;, kuris 
važiavo pas Szvedu karuliu, ir 
koks tai kitas ponas, o žinau, 
kas jie per vieni buvo, nesvieni
klaupiau žmonių.

I . . .

4 4

— kaimiecziu i 
Szvenezi aušroj i Pa-jne

— Szvedu karaliaus jau nė
ra Krokuvoje — atsake žiūrė
damas Martynui akvsna kuni- 
ga«.
Martynas gi nežiūrėdamas in 

kunigą, taip tolinus kalbėjo:
Nežinau to, ar jis yra, ai 

Žinau tik kad anas neži- 
nomasai žmogus drauge su Vei 
vardu važiavo pas karalių. Jie 
kalbėjosi prie manes Czekisz- 
kai, 
manės, nes mane kad asz nesu-

• •«

ir popas Petras 
garsaus -karvedžio 

Stepono Czarneckio brol-vaiko 
jaunas vyras, o paskiau inejo 
dar keletas jaunu ir senu ba
joru.

Kunigas Kordeckis prie visu 
atkartojo Martyno pranesztas 
naujienas. Visi labai nusistebė
jo ir pradėjo su neinsitikejimu 
žiūrėti in Martyna, tarsi noro- 
darni isz panagiu isztirti ji, 
kuomet gi nei vienas nieko ne
kalbėjo, tuomet kuigas K’ardee 
kis atsiliepe: (

Czarneekis,

— Tegul apsaugo mane Die
vas nuo to, kad intareziau ta 
žmogų ka blogo manant, 
tos naujienos, kurias jis pra- 

taip noiutiketinos,

bet

kadnesze, 
nutariau drauge su jumis czia 
jas apsvarstyti. Ir prie geriau
siu noru galėjo szis žlnogUs ap
sirikti, arba blogai užgirsti, ar 
netaip suprasti, o gal ir tyczia

— Reikia viskas mums ge
rai apsvarstyti — tarė ponas 
Zamoiskis.

— Taigi — atsake knni 
Kardeckis — taip manau ir jei 
bent Dievas ir szveneziausioji 
Jo Gimdytoja tyczia atimti- 
tam prieszininkui protą ir ap- 
jakdintn ji, kad savo neteisy
bėse perimtu saiku. Kitaip jo
kiu bildu neiszdrvst u t1 
kardu ant szios szventos 
tos. Zeniai nupuolė musu tau
ta, sunkiai nusidėjo, nes kada 
insiverže tėvynėn Szvedai, nuo 
vargis' senųjų kariu ir baime 
naujos kares taip inbangino 
visus, kad niekas nei nesiprie- 
?zino prieszininkui, o dargi bu- 

j vo toki, ka inojnus prie ju pri
sidėjo ir ju karalių savo viesz- 
paežiu pripažino.

— Tecziaus'nors taip nusi
dėjo, nors savo vieszpati, kara
lių Joną Kazimiera, apleido ir 
negynė taip didžiame 
tėvynės — 
pas mus dorybių žuvo, 
tecziaus mums dar pasiliko, 
nes pasiliko tikėjimas ir garbe 
szveneziausiai Panelei, ant ku
rio tai pamato visa kita vėl 
bus atsatvta. Ir matau tai aisz- 
kiai, kad jei nors bent viena 
Szvedu kulka pramusžtu tuos 
sziventiis įmini?', tada ir silp
niausioj?', ir bailiausieji, ir abe- 
jojantieji pakiltu ir stotu in 
kova su prieszininkais, su savo 
neprieteliais. Bot ir Szvedai su
pranta tai...

— Perta ta i.

Iaro poną

t veži a

gas

pakelt i 
vie-

reikale
Lenkijos, nors daug 

viena

jei Dievas, 
kaip minėjau, tyczia ju neapa
kino niekados jie neiszdrys tos 
szventos vietos užpulti, nes ta 
diena butu ju laimes nustoji- 
mo, o musu tautos 
diena.

Martynas

at budimo,

labai atvdžiai 
klausė kunigo žodžiu, bet nuo 
to laiko, kaip Kruszine girdėjo 
ana, baisu tu dvieju vyru pasi
kalbėjimu, taip jis buvo nera
mus, kad nors ir nesmagu jam 
buvo tiekos rimtu,
iszmintingu vyru akyvaizdoji* 
kalbeli, tecziaus pergalėjo sa
vyje drąsą ir taip atsiliepe:

* O gal, dvasiszkasis tc- 
Vieszpats Dievas užleido 

apjakima ?

galėjo jam tai pasakyti atska
lūnai, kurio jei noiingazdine 
mus, padarys szventoje vietoje 
sumiszima ir užkenks diovmal- 
dystei

mais stebuklingai juos iszgy- kad Veihard patarė užimti vic- bai gali būti —- atsake vyriau-

nei kiek nesisa ligodami
ne1!! ugazdi ne

nelaimingųjų )paisi įkandimai s, prantu ju kalbos. Asz gi, gerai 
su ligoniu ir vaisziu praszy ta kalba mokėdamas, supratau

— džiaugsis išž to.
Man iszrodo, kad tas la •

(lyti. n U oi yna ir apipleszti iszda > sius susirinkimo tėvas Miocz-

Pagalios, 
gundytu 

tai daryti, negalėtu to padary
ti prieszingai karaliaus laisz- 
kui.

Atsisukęs gi in Martyna ta
re:

— Kagi tuomet pasakoji, 
su kokiu tikslu nori gerbia
muosius tėvus ir mus czia susi
rinkusius gazdinti ?

Martynas stvoje, kaip npkal- 
tintasai priesz teisėjus'. Isz vie
nos puses jis bijojosi, kad, 
jei jam neintikes, priesziniu- 
kai. apiplesz vienuolyną: i?z 
antros vėl puses gėdijosi, kad 
gali paskaityti ji už melnghj 
Nerimavo jis ir karszcziavosi, 
bet tolei jis su savimi kovojo, 
duszoje: “už mano tai nusidė
jimus, už nusidėjimus, ” kol ne
nusiramino ir tuomet tiktai at
sake:

— Dar syki atkartoju, ka 
girdėjau: Veihard Vrzeszczovi- 
czius rengiasi užpulti vienuoly
ną, kada tas bus, nežinau, vie
nok spėju kad neužilgo tas 
bus; asz persergiu o juSu my- 
listu sąžine atsakys, jei nepa- 
klausysi'te!

Ant to Petras Czarneekis ta
re:

— Tai nesitikėjai, žmogau 
kad mes neint i kosime ta vo ži 
nioms?

— Kaip Dievas danguje 
atsake Martynas.

— Kokio gi užmo'kesnio už 
tai laukei?

— Gerbiamieji tėvai! — 
tarsi drugio krecziamas ?uszn- 

nekankykite 
ne pinigu 

no

ko Marytnas — 
manes ežia ilginus, 
jeszkoti ežia a&z atėjau... 
jusu dovanu...

[TOLIAUS BUS]

SAUGOKIS SKAUSMU 
KRUTINĖJĘ.

Dažnai priveda prie 
pavojingu ligų.

* ♦ ♦
Jau irk kokia tai vėl neva 

moterėlės a pome,
Kad net daugelis juju 

apsiveme,
Kaip ten Springfildo bobeles 

padūko,
Kėlės dienas be dūko,

Pesztynes pakele,
Visos apsivele,
Susirupeziavo, 
Po tam dejavo.

O ir viedrai darbe buvo >
Batalije puiki atsibuvo, 

Ant galo ir revolverius 
naudojo, 

Viena ant kitos dabojo, 
Dvivamždes visas naudojo, 
Man tas darbas sfvis 

nepasidabojo, 
Tuszcze j u, 

Tu j u galviju.

♦ ♦ ♦
Ilei tu Baltaja, 

Ir Rudajai 
(sz Big Pecz miestelio, 

Pennsylvanijos kaimelio,

GoIok, skausmai ir diegimai kruti
nėjo dažnai buna nuo sunkiu, giliu 
szalcziu, kaip kad ir nuo muskulu pa
sitempimo.

Nepraleisk kitos minutes, nekrei
pęs atydos szitam padėjimui. Skubiai 
eikite in vaistine ir gaukite Johnson’s 
Red Cross Plaster ir uždek ant krū
tines. Jis szildo, Saugoja, ir nuvaro 
szalin golas, skausmus ir diegimus 
veik urnai. Dar svarbiau gydomos 
ypatybes plasterig laiko prie kruti
nės vaistus, kad negalėtu iszsisunkti 
in ora, kiaurai pereina in nuduotas 
vietas, palengvina ir gelbsti pertrauk
ti sukopima sujudinant cirkuliacija. |

Nebandyk su nevartotais gydymais 
turint sziuos krutinės skausmus; pra- 
szyk vaistininko, kad duotu jums ta Vi 
sena isztikima dideli Johnsoh'š Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla

pakelingaa ponas važiavo pas

garsiu ir'

ve,
ant neprieteliu
Tiek daug girdėjau skundu
ant ju puikybes, žemiszku tnr-
tu godumo, ant dvasiszkijos 
mo'koscziais apsunkinimo, kad 
manau: priesz jdkia szvont-va
gyste jie nepaėstos.
Kunigas Kordeckis nieko ant 

to Martjmui neatsake, tik vei 
paklausė jo:

— Saidai, brolau) kad anas

Paliaukite sorkes daryti 
Snukius pleszyti, 

Užsiimkite naminiais darbais, 
Daugiau laiko praleiskite 

su savo vaikais, 
Butau ir daugiau apie jus 

pagiedojus, 
Bet telegramas staigai 

tolinus sustojas, 
Kita karta pribusiu, 

Ant sprando jusu užjosiu.

Rockfallse darbu mažai, 
Bet pinigu užtektinai, 

Moterėlės mimszaine per 
dienas trauke, 

0 ypacz kada Nedėlios sulaukė. 
Mat daugelis sueina tada 

gerai traukti, 
Munszaines iszinaukti.

Randasi fenais ir viena cacyte, 
Nežinau ar mergina ar 

mamyte, 
Bet da apie tai nutylėsiu, 

Vėliau apie ja ja pakalbėsiu,
Ba sziadien trumpai dainuosiu, 
Ba tiligramu aplaikiau daug, 

Turiu giedot kad ir staug.
* ♦ ♦

Ant vieno baliuko gerai ėjo, 
Kol da vienas kvailys neatėjo, 

Norėjo ineiti be tikieto, 
Bet nelaime ji patiko.

Ir ant to parėjo, 
Kumsztyniu in kupra inde jo. 

Dabar ilgai pastenes, 
Baliu'ka ilgai paminės.

Mat, su kiaule reik 
kiaulisžkai daryti, 

Su kumszczia proto mokyti,
Į Kur buvo? Nagi BrookTyne, 

Mielas mano vaikine.

j
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nolo užpakalyje. Gausit visose vaisti- Dis. by First National Laboratories,
"inese. Lehighton, Pa.
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L* ŽINIOS VIETINES biliu. Jie ja pribvaigino ir nu.
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Jonukas Matuleviczius> 
gyvenantis ant West South 
uli. likos sunkei sužeistas kada 
pasileido ant rogucziu nuo kal
nelio ant B. ulyczios, trenkda 
mas in kitas rogutes.

— Pennsylvanije Light koni 
panije davė žinia visiems nau
dotojams elektriko ant Centei 
ulyczios idant nelauktu ir per 
mainytu dratus in
namu. Taji darba jum geriausi* 
padarvs Florijonas Boczkau-

Pa-'
Flo 

Electric Co. 314-W. o ateis pas 
m si a pa

tarimą ir kiek darbas ka>ztuo...
redakcijoje ana

užpakali

r
I

į/
į, < 
jį
I

kas, 312 West Pine ui i., 
szaukite nėr telefonąpo?

jus ir duos jums ger

A

— “Saules” 
sanvaite lankėsi ponios Mari 
joną Kuzmickiene ir Marijona 
Janulaitiene hz Shenadorio.

i. 11į? SHENANDOAH, PA.
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kapelije kuri ir sziadien gy- biliu. Jie ja pribvaigino ir nu- 
vuoja; buvo kapelijos sekreto- siveže in koki tai narna West 
rium ir prezidentu Szv. Jurgio Sidej, kur per dvi valandas vi- 
draugystes. Tabaras esą iszsi- si keturi ja gėdino. Paskui 
mokėjas ant Lenkiszkos bažny- vežo ja prie 14 ir Halsted gat- 
czios ir vela stojosi su kitais viu ir iszstunie isz 
Lietuviais ir pradėjo jeszkoti lio. Nukankinta, veik alpstant) 

kunigo ir Lietu- sziaip taip dasigavo in 
viszkos parapijos ir pasiliko namus, pas motina ir 
iszrinktu ant komiteto važiuot yra po daktaru priežiūra. Po
pas vyskupą kur gavo prižade- licija gi, jeszko puoliku. — 
jimr kunigą Abromaiti, buvo 
ant visokiu komitetu, nupirko 
žeme, iszrinko pliana.

1890 moluose Ima Balandžio dogo Sadausko siuvimo szapa, 
insteige mesinyczia ir dideli

Lietuviszko

nu

li ut omobi-

savo 
dabar

4 * •

Brooklyn, N. Y. — Utarnin- 
ko vakaro, puse po szesziu 1 su-

Suvirsz kemesinyczia
bizni daro ir 15 Spalio tu metu
vede Lietuvaite sau už moteri
Marijona Ambraziute su kuria Gaisras prasidėjo itz virszu-

i susilaukė du vaikus —
Klnrcnia ir

namie.

t

24 Catherine St.
turiofcdeszimts Lietuviu darbi 
ninku siuvėju likosi be darbo.

I

sunu 
(lukteri Alberta, 

abudu namie. Taipgi paliko 
broli Juozą Lietuvoje ir seseri 
Ona Petrauskiene, Waterbury 
Conn.

1893 insteige mesinyczia Ma
ha no v (’i t v ir 1896 mete uždėjo 1 

. • .* a r • *11 • ’rv

liet isz kokiostinio augszto;
priežasties gaisras iszkilo, da> 
nežinoma.

Nauju

SALDUSIS ARBA
MEDAUS MENUO

Tūli tvirtina, kad szis dan- 
giszkasai inprotys, medaus me
nuo, yra liekana tos senu seno
vės kada busiamas vyras pa
gaudavo sau patinkanezia mo
terį už plaukii ir nuvilkdavo ja 
in savo urvą. Kad nedaleidus 
jai susineszti su savo gimi
nėms, jisai per tūla laika ja lai
kydavo nuoszaliai nuo visu. 
Kiti-gi tvirtina, kad, kadangi 
meile sulygsta mėnesienai, tai 
jaunavedžiu savitarpinis anei- 
lavimosi laikas gavo vardą 
“saldusis” ar “medaus me
nuo

Katalogas Knygų
NaktųNo. 100 Tūkstantis

Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 1'50 paveikslu, gera 
drūta popieras Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais išmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6 % 
colius.

ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

audeklinais

704

Pirkite o nesigailėsite. $2.00
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai • 9

f Juozas Austrą, 63 metu, įvJ 
113 East Coal uli., mire prae- 

Pimnsvlvani- 
Fi Indei f i joj;

iusia Petnyczia 
jos ligonbuteje 
sirgdamas keliolika metu nu 
sužeidimu kokius aplaike dir 
damas k a syk losią, 
pati mirė laike
siautimo, dovani metai 
Velionis paliko 
(lak t a ra Juozą, 
Edvardą visi gyvena

t) 
b- 

Vvlimfio 
influenzo*1 

at gal. 
sunu-.1 ris

Kazimiera ir 
mieste. 

Velionis gimė Lietuvoje, isz\ 
žinodamas in Angliję 
nias 15 metu.
in Shenadori. Paliko du anūko 
liūs ir sesere Lietuvoje.

Vilanaucka** 
isz Lost Creek, likos 
apdeginta per eksplozija gazo Į 
laike darbo Parker No. 5 k-hy 
kloFia. Apdeginto padėjimu* 
yra pavojingas ir likos him ž 

Shenadorio ligonbutia. 
apde

mesinyczia Mincrsvilleje. Dar
bininku dirbo 12 
v i a i.

Buvo pirmutinių Lietuvisz- 
ku Inirmistru mieste 1897 m., 
vėliaus buvo iszrinktas skva- ■ 
jeru 
szeszjs 
politikiszkus dinstus.

Prigulėjo prie Lietuviu Pat- 
A„ 

Eagles ir Moose draugyseziu.
Laidotuves atsibuvo Pane-

) visi Lietu-

iszbudamas
metus ir turėjo kitus

1917 mete

I vijotu, Susivienijimo L.

I

delio ryta su bažnytinėms pa-1 
' mahh ms Szv.

i

po tam pribūvi*
t ur.da

Mart vnas
f markei

A pdegi nto pa de j ima*
• • *1*1 * *

tas in
Veidas ir rankos bakei 
gintos.

— Penkių metu sūneli- 
Zarskiu, 428 East Centro uh 

apd * 
ugnio>.

metu

ežios, pavojingai likos 
gintas siausdama* prie O

NETIKĖTINA MIRTIS
AD0Tpr> P. TABARO

Jurgio bažny- 
zioje kuriose dalybavo daugy- 

žmonių isz visu aplinkiniu. 
Laidotu veins užsiėmė grabo- 

M inkeviezius.

i»e

rais
užsienio

Gilberton, Pa. f Utarnink* 
atsibuvo laidotuves Jono Pan 

ringelio, kuris

I «
apie I No. 159 Istorija apie Markas Ir

Doras gyvenimas, Priversta links-< Aurelianas, puikus aprassymas. 110 
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys puslapiu 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu................. 15c

No. 127

No. 120 Penkios Istorijos

20c
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenis

*

— Per abi dienas
Metu szveneziu, visam mieste 
ir apylinkėje mirė 22 žmones, 
nuo užnuodyto alkoholio. Viso 
nuo Kalėdų mirė 41 žmones. 
Visose ligoninėse dar yra arti 
200 ligoniu, susirgusiu taipgi 
nuo alkoholizmo.

Tarpe sziomis dienomis mi
rusiu szioje apylinkėje yra dvi 
Lietuvisz’kos pavardes: 
ley Gurgąs isz
L. I. ir Įsidor Sauliskis, Mount 
Vernon, N. Y.

Stau- 
Hempstead.

1

— Brooklyno visuomenei ži
nomas, jaunas ir darbf ztus ad
vokatas R. J. Urevieh susižie
davo fu p-le Jule Kai rinte. 
Vestuvių iszkilmes bus 
Užgavėnių.

fu p-le
pirm

— Nors visame Didžiajame 
New Yorke vedvbu 
esąs per 1926 metus paszoko 
virsz 4,000 daugiau • už 
tacziaus patsai Brooklyn a-

skaiezius
S 

19'25.
patsai 

toli gražu pasiliko užpakalyj.
Broklyne per 1926 viso apsi 

vede 2'2,910 poru, arba ant 513 
mažiau už 1925 metus.

• Mirimai visame mieste

M u
(honeymoon). Nors tos 

dvi teori jot,1 link to inproezio 
ir jo už vardijimo yra senyvos, 
bet faktiszkai- pasirodo, kad 
tas inprotys atsirado tarpo.se
novės teutonu, kuomet jauna
vedžiai per trisdeszimts dienu 
po ženybiu gerdavo isz medaus 
padaryta vyną, kas ir buvo ži
li o ma s, kaipo “m od a u s 
nuo. ”

kaipo “medaus me- 
Acziu tam inproeziui At

tila, žiaurusis Hunu karalius 
gala gavo.
laike savo vestuvių jisai tiek 
vyno prigėrė, kad nuo (o pasi
mirė.

Yra sakoma, kad

Stebėtinas Laikrodis.
Laikrodžiu, kurie eina metus 

vienu užsukimu, padaroma jau 
nuo senai. Olanduose yra laik

veikslais, 177 dideliu puslapiu.

$1.00
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 

minnliszkas npraszymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidclotn, apianka isz 

pirmutines puses szimtmeczio, Už
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 

35c
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus...25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo torp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka....

No. 106 Penkios istorljęs, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

Keturios istorijos, apie
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu • 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida.
geleje teipgi randasi szitie apskaity-

...25c

No. 107

priminimai, 
Toj paezioj kny-

rodis,'kuris vienu užsukimu ei- ,nai: Dievobaimingas auginimas vai-
metus. Bet vienas Ang- 

visus sukirto: jis padare 
laikrodi, kuris vienu užsukimu 
gulėsiąs eiti 2,500 metu. Tas 

pagelba

na 
las

yra

Trys istorijos apie Duktė Vieuzpats Jėzus ir miszko medžiai, 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu- žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c Pavasaris, Apie saule, menesi, Žvai-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toji! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas.gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokui. 00 puslapiu.................... 15c

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 202 puslapiu... .

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. .. .2Oc

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamus žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu............ .............  15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlikn razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prio 
tvoros. 121 puslapiu ....

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius,

15c
Keturios istorijos apie 

Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu

No. 141

15c

35-.

.... 25c

szia vežis, Grapas, Apie EgH.arŽiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.....................25c

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 106 puslapiu............25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.....................................10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu......................... 25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nanto), Netobulas žmogus, 
puslapiu....................................

No. 166 Trys istorijos,
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.................  15c

No. 167. Devynios Istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje. Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.......................... 25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę miaz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges........

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku
dykio, Ilerodas boba, Kas nepažins- 

i ta Dievo tas nepažįsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi-

"121 
25c

122 
..25c 
Sūnūs

•1
I

■i;

Il I

1 f

I 
I

<1;

ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žini atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, Saule geriausia vedintoji .
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tubakierka, Kaip žydas moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletu juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinasi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur« veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu-

2,500 metu, 
radiolaikrodis 

operuojamas. No. 138žo, ringelio, kuris radosi an: 
burdo pas J. Griži. Likos palai 
dotas su bažnytinėms apeigo 
mis.

t Praeita Petnyczios vaka
ru mirė saliuninkas Juozas Bu

39 metu .‘-enumo, 1 
per koki laika 
“miner’s astma, 
ežia ir 6 vaikus, 
liūs Jonas isz r rackviiies n 
Vincas isz Amsterdam, N. Y. ir 
viena pus-broli Jonas ifz Pitts-

. . . c. n , damas nauju metu, bando nusimetu. Paėjo isz Suvalkų guber- 1 *’ ’
parapijo.s.

atsibuvo Utarnin

ALLENTOWN MOTERE 
SAKO:

.25c
t. Labai smagi

pa-
šyla, j . daugėjo: mirė 76,082, arba am

Kuris I .» n«n i • Vi nar . .

sirgo
Paliko pa 

taipgi du bro
1 ?

liga

Frack vi lies

3,642 daugiau už 1925 moto, 
sumažėjo;

o
v.

Gimimai taipgi 
1925 metais gimė

7 per 1926 gimė tlĮf 125,515.
128,790,

Mrs. Eilei) Buherle, N. So- 
entown, Pa. sako: 

niur
nu rodo 

ne-

b u r go. Pergyveno Amerike 1

Rudaminos

SU
lUO \ I><1 U

nijos, 
Laidotuves 
ko rvta.

f Subatoj mirė Jurgis R y n 
kieviezia, sirgdamas uždegimu

Nabaszninkas bu vplaucziu.
novedes ir gyveno pas 
ninka Juozą Kupcziuna.
dotuves atsibus Scredos rvta-

(>

saliu 
Lai

Worcester, Mass. — Myko
las Ploksztis, 34 metu, belauk

žudyt perpiaudapuM sau gerk
Policija greit nugabeno ji 

iii stoti, kur gydytojas sulaikė 
kraujo bėgimą. Isz ten, nnvož- 

Tikra

Dr. White’s 
nuta-

(3

. . 15c 
dalis) 
Ila isz

........................... .15c
Keturios istorijos ajie 

M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pui. .. .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa-

I

le.

tas in Miesto ligonine, 
priežastis jo badymo nusižudy
ti nežinoma. Sakoma, kad jis, 
begordamas su draugais, 
namuose, 
simusze su jai

savo
325 Millbury St., sn- 

ir isz suikrim- 
. Norslimo bandė nusižudyti, 

jis yrap avojingoj padėtyj, bet 
gi pasveiks.

>1 i ūkine kada 
parklydo praeita Ketver- 

AdoJas P. 1_
nesi tikėjo 
sveikato-

I..ik

tas Su botos ryta su bažnvti 
nems apeigomis Szv. Vincente 

Velionis paliko 
viena

Taboras bažnyczioje.
paezia ir tris sūnus ir 
dukteria.

cond St., A 
Praeita žiema mano maža 
gaite pagavb szalti ir 
jog gal insigaus kro’klis ir
galėjo naktimis miegoti. Ketu
ri daktarai jai nepagelbejo. 
Skaicziau apie 
Lung Healer gyduole ir 
riau pabandyti. Pateminau jog
nuo pat Įiradžios jai palengvi
no ir kolei smnnaudojau 
bonkute kosulvs 
nyko.”

Gulima pirkti aptiekoso arba tiesog 
nuo First National 
Lehighton, Pa.

visa
visiszkai isz-

szo Jerubausko, Osdeczna. 40 pus. 15c
No. 143 Trys istorijos apie Vei- 

niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga 

.15c

žengelis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu....................................

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalęjo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty- 

; be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno Jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................... 15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenclis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletu juoku ir paveikslu.........

25c

I

O
puodą, Dainele. 47 puslapiu.

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nodaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasjaukt tęva zokoninka 
Bcrnadina.

No. 145

I

i

gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trump, 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin
Laboratories, ga* galva-žudžiai, Ražanczius iszg®!- 

nd. bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.... 20c 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Pcary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 

žemgali. 64 puslapiu.25c
No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 

imas vargdoines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.......... .

No. 115 Puikios istorijos
l tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............25c

No. 116 Istęrija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meilo sunaus. 
puslapiu <

No. 118

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.i

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gcrklinia kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stompomis). 
parduodąina vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

25c
61 puslapiu............ 15c

Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele.................................... 15c

No. 146— Sausio 3 diena apie 7 vu- 
Bernardas Kar

tokas, gyvenantis ant 13 Ash 
st. perpiove sau gerkle su skilu- 
tuyu ir kaip tik spėjo policija 

i Karsokas buvo 
miręs. Karsokas visa diena 
kalbėjo apie nusižudymą, 
vakare matomai jis nutarė sai* 
gyvastį atimt, nuėjo in

landa vakaro
.15c 
apie

Iszrasta ii
Kulpmont, Pa. f Juozas Mor ‘ paszaukt, jau

ZIIH 
ga, 
.staiga: įnirę. Niekas 
idant žmogus pilnoji 
je įaip greitai apleistu szi svie
tą. 'I a bara važiavo bosu isz na
mu isz Shenandoah Heights 
idant F-esti ant trūkio važiuoti
in Potlsvilles suda kur turėjo rjį

turėdamas 17 metu. Paliko di kambari, užgesino žiburį ir

kapetris, 51 metu, mirė Sul 
tos vakaru, labai staigai. 
lionis gyveno kitados Shenad 
nje,

dinsta kaipo pavietavas tlumo- 
cziua. Kada bosas atvažiavo in 
miestą Tabara staigai pavojin- dvyleka vaiku 
gai apsirgo ir turėjo Imti nu
vežtas namo, kur in kėlės mi
liutas mirė.

»a- 
V.

o-
pribudamas in Amerika

Karsokas
bet

paezia(lėliam nuliudimia paezia iv 
ir tris anūkus. 

Laidotuves atsibuvo Utarnin 
ko ryta su bažnytinėms apeigo
mis

A. a. Adolfas P. Tabaras gi-' ____
l- j Chicago, Hl. —

? n,,n“* '-»”2 10" tuvys, kuris drauge su Kitu vy
to, Suvalkų guber. 1877 metuo- ni 11Užude jauna moteri ir dn

me 10J. Liepos, 1865 mete Pa 
Kalvarijos paviegramduose

8C

savo

trukus pasigirdo nepaprastas 
knarkimas.
in kamba.ri ir rado tęva krau
juose. Pirmas perpiovimas ne

Mergaite inbego

is Mt. Carmel bažnyczioje. | buvo didelis, todėl antru kar-

• Gricius, Lie
tu vys, kuris drauge su kitu vy-

pradėjo lankyti Kalvarijos vyru likos pakartas paskutine-
mokykla, kuria pabaigė 1881! je dienoje senu metu.
m. In Amerika atvyko 1883 me- j
te, 8 Birželio ir apsistojo Gil- Luczak

Desziints metu 
nuszove

Aleksa
mirtinai 10

bertone, Pa. Liepos menesi per- metu dranga Antanu Sulini:*..
nikele in Shenandoah, Pa. Dir-j Aleksa sako, eidamas in moky-
bo prie szleitu 6 menesius, 1884 kla radęs revolveri, kurio ga*-

tu dar patrauko su 
kuris veik atskyrė galva nuo 
kūno. Karsokas paliko žmona 
ir szeszeta vaikucziu. Priežas 
tis to, buvo girtuokliavimas, 
per kuri negalėjo darbo palai
kyti ir szeimynof. savo aulclet. 
Buvo patekės in kalėjimą, bot 
pati iszeme; sugryžes namo vol 
pradėjo gert ir ant galo taip 
užbaigė savo gyvasti.

sk u st u vu,

j CAPITAL STOCK 1125,000.00
5 SURPLUS (R UNDIVIDED
< PROFITS 9023,858.62

......................................... 15c
Dvi istorijos apie Valu-

na,
20c

Alena,ir 
puslapiu .

No. 149

Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu............................ ...  . 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ragu- 
Keliauninką Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. . 74 puslapiu
No. 148 Dvi istorijos apie Jono 

Pavojinga klaida. 45 
..................15c 

Asztuonios i s t o r ij o s
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, 
slapti. 61 puslapiu

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szviipikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnus, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. ....................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ..................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinolis. 60 pus.

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus.

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............13c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gl isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu.........................  15«

.15c

Ant kiek užlaiko moteres pa- 
15c

. .15c

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

Mokame 8.ežia procentą

metuose pristojo ž dreiveri Juka paspaudės,u z
pas A. Stankevieziu. I ž penkių Kulka pataikė draugui.
menesiu vela gryžo in mainas I
> x »« A 11 II /lllll I < 11

o tas szove.

Mokume 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j'uHU pinigu I Saulio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jue turėtumėt reikalą nu u)uhu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis,

CYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su iolema, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles >ra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo

i

tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Ass tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gamite visokiu Žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 GiUet Rd.

181 
i 35c

Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo novalninko, Luoszis. 
62 puslapiu

No. 120
kas isz girnos ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................ 15c

No. 121
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu............ .. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.......... ...15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkoias, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...................... 15c

No. 12S Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu *ir razbaininka 
02 puslapiu........................ 15c

Trys istoiijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

• ••••• •

62 
15c

62 
15c

ISZ WILKES-BARRE, PA., 
APLINKINES.

— Jau likos priskirti inieft 
teliai Parsons ir Miners Mills 
prio Wilkes-Barriu ir dabai

15c
H. BALL, Prezidentas 

G W. BARLOW. Vke-Praa, 
j. E. FERGUSON, Kas.

Sophie Smaguris, tik 16
i Vir gavės už chargemona Buck- metu amžiaus, gyvenanti pri

• 1 • * 1 • . _ mmountain szliopoj, tu rojo po 3348 Lowe Ave., lauko vakaro 
savim 5 darbininkus ir buvo gatve-kario, prie Clark H i
jiems labai geras. Tabaras ap- Adams gatvių. Jai belaukiant musu miestas susideda isz 91,-
leido mainas ant visados. 1883 gatve-kario, privažiavo keiuri 000 gyventoju: Wilkey Barr

i *11 1 • A A a c ' ■ C • • 1 • «• 1  9 f 1 /A /A /A

n
mete su pagialba kitu sutvėrė vyrai automobiliu, kz kurio du turėjo 76,000, Parsonas 9,000 o 
blaivybes draugyste ir buvo vyrai iszszolco, pastvėrė Sofija Miners Mills 6000. n*",r'
prezidentu 2 metus. 1885 mete užėmė jai burna, kad negalėtu bus žinomas kaipo 17-tas voi-

1 • . • . T • r • 1 «■••• a • a ' 1 « Ai* . A.l* 11 1 ii 1

blai vystės draugyste ir buvo vyrai iszszoko, pastvėrė Sofija Miners Mills 6000. Pa r f ona?

su kitais sutvėrė Lietuviszka szaukti ir instume in automo- das, o Miners Mills 18 vordas.

l
25c

KVITU Knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sterilius nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c, 
, W. D. BOCZKAUSKA3 - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

46 
15c 4

Preke •

I

Spencerport, N. Y.

.'M




