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NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERE
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MOTINA INSIMYLEJO IN 
BERNĄ, BERNAS IN DUK
TERS. ISZ PAVYDUMO 

JAJA NUŽUDĖ.
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DU-KART SANVAITIN1S LAlKI.’ASZTiS "BAULE
IS2EINA KAS JJTARNINKA IB PETNYOZ1A.

Frtnuitatrata KaMtuoja: Amerika ant viso mato $3.00.
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viao mato.
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ISZ AMERIKOS
200 STUDENTU ISZSZOKO 

PER LANGUS ISZ 
MOKSLAINES.

Front Royal, Va. — Du szim- 
tai studentu, nuo 12 lyg 20 me
tu senumo, buvo priverstais 
szokti per langus kada ugnis 
kilo Randolph Macon akade
mijoj ir užkirto visiems kelia. 
Dvideszimts isz juju sunkiai 
susižeidė, daug iszsilaužo kojas 
ir rankas, bet yra dėkingi kad 
nesudege ir iszgelbejo savo gy- 
vastes. Visas turtas ir -drapa
nos vaiku sudege. Akademija 
sudege lyg pamatu.

TURĖJO GYVA PEKLA 
PER 33 METUS.

Shamokin, Pa. — W. F. Tho
mas innesze skunda ant persis
kyrimo nuo savo mvlemos kat- 
rinkus Emelinos, kuri male lie- 
žuviu per 33 metus neduodama 
ramybes savo vyrui nuo tada, 
kada su ja ja apsipaeziavo. 
Kentėjo vyras per visus tuos 
metus, kantriai paneszdavo jo 
sios plūdimą, paniekinejimus, 
pyszkinimus per žanda ir dau
žymą torielku ant jojo plikes, 
bet ajit galo insidrasino ir jaja 
pamote ant visados, užvesda- 
mas teismą ant persiskyrimo. 
Sudže iszklauses tojo žmogelio 
gyvenimo istorije, davė persis
kyrimą tuo ja us.

NUSZOVE SAVO VYRO 
MYLEMA.

—*Mrs. Julije 
Fidale, 23 metu, snvnode kad 
josios vyras susinesze su pato
gia Katriute Cordello, 17 metu 
kuri gyveno szale josios, nuėjo 
pas jaja melsti idant paliautu 
atkalbinėti josios vyra ir ne
ardytu juju gyvenimą, bet 
Katre nenorėjo su Julije pasi
matyt, neiszlipdama isz lovos. 
Tada Julije
fizatts, szove in gulinezia mer
gina tris kartus nuszaudania 
jaja ant vietos. Jaigu tame lai
ke butu radus savo vyra pas 
jaja, tai butu ir ji nuszovus. 
Fridaliene likos uždaryta kalė
jimo.
19 METU MERGINA 

INSIMYLEJO IN
56 METU SENI.

Omaha, Nebr. — Jau du kar
tus Verda Kire, 19 metu mergi
na bando atimti sau gyvastį ir 
bandys da trecziu kartu, jaigu 
jai nepasiseks apsivesti su 59 
motu Jokūbu Geiselmonu isz 
Reno. Pinna karta iszgere ti u- 
ciznos kuri nebuvo užtektinai 
drūta, o antru kartu isztrenk- 
ta jai isz ranku bonkute su tru- 
cizna.

Vonia sako, kad jiji su Gei- 
selmonu ketino imti szliuba per 
Kalėdas, bet sužiedotinis per
dėjo diena szlinbo užiindineda- 
mas Verdai, kad jiji draugauja 
už daug su kitais vyrais.
BAŽNYCZIA DARYS SAVO 

VYNĄ.
Denver, Colo. — Pen lėtiniai 

Liberal Church, nutarė daryti 
savo locna vvna del savo locno *
naudojimo laike tikejimiszku 
apeigų, kaip danesza apie tai 
pats vyskupas Rice. Bažnyti
ne valdžia bus perkelta isz 
Denver*o in New Mexica. Vys
kupas sako: “
džiausią dirbtuve vyno visam 

*

Amerike, nes turėdami 72,000 
parapijomis, sunaudojame per 
metus 1,728,000 galonus vyno, 
nes pagal prohibic-ijo.s tiesas 
pavėlina mums daryti szeszis 
galonus vyno per meta.

Girdėt, kad prie tosios tike- 
jintihtkdg sektos ketina dabar 
prisiraezyt daugiau sanarih!

užlipo ant vir-

Pastatysim di-

KA PADARE ISZSILIEJIMAS UPIU KENTUCKY

Sztai Pineville, Ky., kur upe užliejo visa aplinkine konia lyg stogu.
vos apsisaugojo nuo mirties, taip staigai vanduo pakilo. Tukstaneziai 
verstos apleisti savo gyvenimus, jes 
leriu nes daugelis gyvuliu prigėrė.

Daugelis žmonių 
buvo pri-szoimvnu 

zkoti saugesniu vietų. Bledes padaryta ant milijonu do-

Kaime Lopaiku

ta J >

“duona 
geide szviežesnio 
ir prikibo prie

Liteikofl ir Pinigus visada siuskite tik ant salo adraain
Į W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,
| MAHANOY AND A STB., ' MAHANOY OITY, PA.

BJAURUS BURIKAS
n ■ m

INSPEJA ATEITI ŽMONIŲ 
SU PAGELBA ISZKASTU 

KAULU ISZ ŽYDU 
KAPINIU.

Siedlicai, Lenkije. -

r. 38 METAS

ISZ LIETUVOS

pra-
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GRYŽO NUO LAIDOTUVIŲ, 
PATI LIKOS UŽMUSZTA 

AUTOMOBILINĖJE 
NELAIMĖJE.

NanticoĮco, Pa. — Važiuoda
mi nuo laidotuvių savo pažins- 
tamo Wilkes Barre, motere Ig
naco Jedzinskio, 31. metu, mo
tina trijų vaiku likos užmusz- 
ta ant vietos kada automobi
lius apsiverto Hanover town
ship.

Keturios kitos ypatos likos 
sužeistos, bot Ignotiene Baran- 
kauckiene sužeista mirtinai. 
Ambraziene Pumosiene ir vv- ♦ 
rai dvieju moterį u sužeisti 
lengviau.

1

moterių

SZESZI
ARESZTAVOTI

... — ........       ..  - - - -- .....—
y™ Isz Visu Szaliu

MEKSIKONAI 
VOJO VYSKUPUS IR 

REPORTERIUS, KURI- ‘ 
UOS ISZVEŽE ISZ 

SKLYPO.

ARESZTA- ISZSKERDE 1,000 
ŽMONIŲ

REVOLIUCIJE
PRASIDĖJO MEKSIKE.

NAUJA

UŽKLUPO
SUDEGINO IR ISZŽUDE 

VISUS GYVENTOJUS.

BANDITAI r

21 MEKSIKONAI UŽMUSZTI 
TIKEJIMISZKAM 

SUKYLIME.

’VAIKArSUDEGE, TĖVAI 
STOVĖJO NULEIDĘ 

RANKAS.
Quebeck. Aleksnixlra Dugas Įa;*0 

ir jojo pati stovėjo nuleido ran
kas, graudžiai verkenti, maty
dami kaip juju trys maži vai
kai dege viduryje deganeziam 
name St. Anne, Gaspe, negalė
dami juos iszgelbeti. Vaikai tu
rėjo nuo 15 menesiu lyg 3 me
tu. Tėvai tame laike dirbo

Mexico City. — Vyskupas 
Pascual Diaz isz Tabasco, likos 
nrosztavotas- drauge su pen
kiais kitais vyskupais ir iszvež- 
ti isz sklypo. Tame paežiam 

) aresztflvota keliolika 
laikrasztiniu roporteliu, kurie 
danoszinejo žinos 
raszeziams, 
mus kas 
Meksike.

El Paso, Tex. — Nauja revo 
liueijo prasidėjo Meksike, ku
ri likos apszaukta per genero-

m

savo laik- 
toisingus daneszi- 

tikrai atsitikdavo

tvarte, kada namas užsidegė ir Nikaloju Fernandez ir gene-
negalejo in ji gautis.

- Telegramai iszLondon.
Pekino, Kinu, danesza, bu k'vi
si gyventojai isz miesto Waug- 
hihapo, isz viso apie tūkstan
tis ypatų, likos iszžudyti per
Kini sz k u s bu n d i t u s.

Gyventojai, naršei atsispy

rola Juan Galindo. Abudu isz- 
leido atsiszankiina in visus 
žmonis idant apsiginkluotu ir 
gintu saviVsklypą nuo neteisin-

Gyventojai naršei atsispyrė 
banditams, kurie lanke pnhib 
nanezin daugiau savo draugu, 
o kada tieji pribuvo padegu 
miestą isz keturi u kampu. Ka
da žmones iszbeginejo isz de- 
ganeziu namu, banditai juos 
szaudavo ir kapojo ant smert. 
Daugelis sudegė degancziuo.se 
namuose; mažus vaikus sudras
kydavo ant szmotu.

Buvo tai baisi skerdyne per 
tuosius žvairinius velnius, ku
rie neturėjo jokios mielaszir- 
d y stos.
DU ARKLIA-VAGIAI

SUDEGINTI GYVI.
Varszava. — Artimam kai-

Lodžius. — 
gyveno 42 metu Ona Mažnicka, 
kuri lindėjo ir troszko labai 
meiles, priek tam buvo “karsz- 

ir turėjo maisza pinigu.
Tszsirinko sau jauna berneli, 
kuris buvo pilnas gyvybes ir 
meilus — Vlada Brabarek. 
Priėmė jiji Vlada prie savos, 
kuris nudavinejo naszleliai kad 
jaja karsztai myli.

Bet nubodo Vladui 
sn sviestu,” 
kąsnelio, . na
naszles dukreles, 15 metu Ele
nos, kuri taipgi ji karsztai pa
mylėjo o jisai jaja. Motinos 
szirdis užviro baisiu užvydeji- 
inu, iszvarvdama laukan savo 
dukrele, o bernužėliui paliepė 
nosztis po velniu, norint.s jai 
galia szirdi skaudėjo kad turi 
skirtis su savo mylemu.

In kolos dienas po tam Elena 
pasinaudodama isz motinos ne
buvimo namie, insigavo 
kambarį, pasiėmė isz motinos 
kuparo 3,000 zlotu ir iszbegv su 
Vladu.

Motina sugryžus namo, ir ne
radus pinigu, t no jaus dasiprato 
keno tai darbelis ir duj, vytis 
paskui pabėgėlius. Prie kaimo 
La bend u, pasivijo motina savo 
dukrele su myfeiiii^‘pirK0fe nk-

in

Koso
vo gyvena kokis tai Jon:u Sa
vickas, raganius, ir tai vienas 
isz didžiausiu, kuris turi 

“piktoms
Visas miestą kalbi., 

naktyje 
eina, ant Žydu kapiniu, iszkma 
numirėliu kaulus, pildo viso- 
kos raganystes ir inspojineja 
žmonoms ateitos su pagelba tų
jų 'kaulu.

Jaigu inburimai ant kaulu 
yra daromi daugiau kaip vie
na karta tai buna pigiau, bot 
ant szvežiu kaulu turi niokoti 
daugiau, bei jaigu 
eina su žmogum, draugo 
kapiniu 
tai turi mokėti tris kartus dau
giau.

Savickas iszkasa kaulus mi
rusiu isz Žydu kapiniu, nes tos 
kapines ne yra aptvertos ir ga
lima ant ju lengvai gautis, o 
priek tam, tampus Krikszczio 
nys tiki kad apipleszimas la
vonu ant Žydiszku kapiniu ne 
yra grioku.

Koki: tai žinbgus 
gromata in Žydu rabiną 
noszdamas ąekaneziai: 
jums ne geda, kad jm u kapines

suneszima.
sioms.1’ 
kad Savickas pusiau

s u si- 
cl va-

raganius 
ant 

ir ten daro burinius

pa rasze 
pra- 

zArl i

gos valdžios ir kad kovotu už me kaimiecziai pagavo du ar-
ypatiszka laisve.

Kaip girdot, tai nuomone po
litikierių yra kad taja nauja 
revoliucije šukele-katalikai ku
rie aplaike pinigine paszolpa 
isz nežinomu szalliniu.

Mexico City. — Isz Guadala- 
raja valstijų pvanesza buk 21 
ypatos likos užmusztos laike 
tikejimiszko sukylimo tarp ka
taliku ir miestiszkos valdžios 
Cocula, gubernijoj Jalisco. Ma
joras miesto ir keli kareiviai 
likos užmuszti. Majoras mies
to uždraudė žmonims laikyti 
procesijų ir tas buvo priežasti
mi praliejimo kraujo.

'Penki vyskupai kurie likos 
aresztavoti ilna diena likos pū

klia-vagius ant kuriu taip in- 
irszi), kad sukrovė dideli lan-[ 
ža ir abudu užmėto ant 
sudegindami juos gyvus. Ketu 
resdeszimts žmonių, 
lybavo tame, likos a reszl a vo
lais už nužudinima arklia-va- 
fciu.
SOVIETAI GINS LAUKAN 

SVETIMUS KUNIGUS.
Ryga, Latvija, 

valdžia iszleido nauja insaky- 
ma, kuriuo einant, kunigai, ku- 

piliecziai, 
bus genami laukan isz Rusijos. 
Sovietai sako, kad svetimi ku
nigai ir misionieriai steigia 
Sekmadienio mokyklas, kurios

jojo,

kurie da-

— Sovietu

rie norą Sovietijos

SENATORIAUS DUKTĖ 
ISZTEKES.

Mihh UoHiunund Reed, duktė «”• liuosybes ir budai isz- . ..J . . ..... • > /<.....senatoriaus David C. Reed isz 
Pennsylvanijos, neužilgib isz- 
tekes už Charles Denby, snnaus 
Amerikoniszko ministerio in 
Kinus.

ministerio

Paskutines Žinutes.
11 New York. -* Praeita 

meta automobilei czionais i už- 
musze 1066 ypatus arba 120 
daugiau kaip 1925 mete. Auto
mobiliu pasidaugino ant 65,000 
daugiau.

fl Philadelphia. — Kun. 
Gerald Murphy, 27 metu, dva- 
fuszkas studentas Washington 
no universitete, 
cordijos ligonbuteje nuo sužei
dimu 'kokius aplaike automobi
linėje nelaimėjo.

važiavo in Vera Cruz.
• Girdėt kad katalikai pradėjo 
ginkluotis ir tvertis in pulkus 
p o k a t a 1 i k i s z k a vėliava 
Knights of Columbus. Katuli- 
kiszki sukylimai kilo Durango 
ir Michoaeane ir badai abudu 
miestai likos paimti.

i Revoliucijonieriai degina til
tus, naikina telegrafus ir su
trukdo ėjimą trukiu. Palo Al
te suszaudyta 30 revoliucijo- 
nieriu ir juju vadas .Jesus Ro
sales, 80 metu senumo.

Isz priežasties rustos cenzū
ros negalima visko dažinot kas

vaikai mokinami tikybos1 daly
ku, tuo tarpu kai Sovietijos

mire Miserl-

ant tikrųjų Meksike dedasi.
Mexico City. — Kuopa ban

ditu susidedaneziu isz 600 už-

Labendu, pasivijo motina savo 
dukrele su myfemn^pllft^Tb 
meni nuo,kelio su kuriuotn reže 
kelis kartus dukreliai per gal-
va užmuszdanfa jaja ant vietos, 
po tam..mėtėsi kaip pasiutus 
ant Vlado užduodama ir jam 
kelis y pus per galva. Vladui 
pasisekė; isztraukt ilga peili, 
kuri insmeige naszlei in szona 
lyg rankenos, nudurdamas ja
ja ant smert.

Pasiėmęs pinigus, kuriuos 
mergaite turėjo prie sayes, isz- 
dume nežino kur. f('aip .tai pa-
sibaige. meilingas- aktas- dvieju 

ji - * . 4 »

szirdžiid motinos ir dukters.
260 KALININKU APLAIKE 

LIUOSYBE.
Nizni Novgorod, Rosije. — 

Prezidentas Kalinin, kuri visi 
vadina “Dede Mikas,” palei
do isz kalėjimu 260 dailininku 
ir mnžiku^kurie buvo nubausti 
in kalėjimus nuo 3 lyg 5 metu 
už visokius prasikaltimus.
LIETUVIAI VARO

LAUKAN LENKUS.
Vilnius. — Valdžo padare 

ablava ant Lenku gyyenaneziu 
Kaune, iszvarydami 150 Len- 
kiszku szoimvnu 
nusiusdami juos in 
Iszguiti pribuvo in Vi Ibiu va r 
gingam padėjimo, nes neteko 
visko.

KŪDIKIS SAPNAVO KA 
MOTINA SKAITĖ.

- Psy-
> Carl

Dede Mikas

.7

su vaikais, 
užrubežj.

Munich, Vokietija.

atvvke 
Angn-

J.
Abramaviczius,

Ko-
F

■ I

Ka lomia,

Sukilimo
Sovietu 

ir prisidėti

L!,t

1
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LIETUVOS KOMUNISTAI 
RUOSZE SUKILIMĄ 

ANT KALĖDŲ.
Kaunas. — “Trimitas”

nesza kad isz rastos pas aresz- 
tuotu Komunistus medžiagos, 
paaiszki, kad raudonųjų suki 
limas turėjos in vyk t i per Kalė
das. Jam ruoszti buvo 
isz Rusijos Kapsukas,
rietis ir kiti žymiu- Komunis
tai. Be ju, sąmokslo prii’szak) 
stovėjo aktingi vietiniai 
muilintai, kaip Karolis Požėla, 

G nnfonbergas.
Adoinauskas 

K. Giedrys ir kiti, 
tikslas buvo invest i 
tvarka Lietuvoje 
prie Rusijos. Pas suimtuosius
rasta saraszas asmenų, kuri<* 
turėjo būti iszžudyti, arba su
imti. Sarasze figūruoja eile 
buvusiu ir dabartiniu ministe- 
riu. žymesniu visuomenes vei
kėju ir seimo atstovu, 
prieszanns iszžudyti Komunis
tai buvo suorganizavo invairio- 
se Lietuvos vietose teroris tu 
žudytoju būrelius. Kauno buvo 
teroristu centras, kuriam va
dovavo žymus teroristas. Žy
das Rafail Czornv.
NUBAUDĖ BIRŽELIO 13 

DIENOS RIAUSZININKUS.
Kauno apygardos teismas 

nagrinėjo “kuopininku” byla, 

diena Kauno gaivose kele riau- 
szes. Viena s-ju nubaustas
menesius knieti, bot in bausme 
inskaitytas 3 menesius sėdėtas 
laikas. Kiti 3 menesiai kalėti, 
bet jau savo bausme atlikę.
SIAURUS POLICIJOS VAL
DININKU PASIELGIMAS.
Ežerenu apskriezio gydyto

jas, D-ras J. Buzelis isz Anato
mijos instituto Mickevicziaus 
gatve ėjo Laisves ales linkui. 
Pakeliui jis turėjo prasilenkti 
su dviem policijos 
kais, kurio tersze 
D-ras Buzelis neiszkontc nona 
stebėjos, kad tiems kuriems 
privalu yra tvarkos daboti ne
leistina ja ardyti.

Policijos valdininkai pasiro- 
“užf ign- 

Prikihe D-ra Bnzeli

kuopininku
Kosovo ne y pi aptvertos, o ra- kurie, kaip žinoma Birželio i: 

ten L** n cm ir n ill lit* ihlii im ’ «• •ganius iszkasa kaulus jusu nu- 
iniraliu, su }iagelha snsi- 
nof za su velniais* Jis vadinasi 
Jonas Savickas ir yra apleis
tas per Dieva, o jo kaulai ne
suras atsilsio, kaip kaulai tų
jų, kuriu jisai iszvoge isz j u 
paskutinio atsilsio. $ I

Policije daro slieetva ir ke
tina apgaviku aresztavoti 
apgaudinejima žmonių.

už

1,500 GRINDŽIU SUDEGE; 
5,000 BE PASTOGES.

, Manila, Filipinai. — Penki 
tukstaneziai grinezeliu sudegu 
Tondo distrikte, Maniloje, per 
ka penki tukstaneziai žmonių 
pasiliko be pastoges.
i
miljono doleriu. Ugnis prasi-

Bledes 
ugnis padare ^suvirszum ant

dėjo bažnyczioje. Žmonių ne
pražuvo tik daugelis apdegi 
kada norėjo iszneszti isz do- 
ganeziu namu savo locmutis.

STEBUKLINGAS
PAVEIKSLAS

TŲKSTANOZIAI ŽMONIŲ 
ATLANKO STEBUKLIN

GA VIETA. DAUG 
ISZGYDYTA.

ATLANKO STEBUKLIN-

Slapi, Lenkije, — Per szven- 
to Motinos Delvo czionais su
važiavo tukstaneziai žmoiliu 
atlankyti stebuklinga vieta 

Motina 
virszunos,

♦ife

valdiniu- 
trotuarą.

de girti esą ir tuomi 
vo * ’.
eme.

Besibardami tarp saves, kur 
suimtąjį vesti pradėjo visaip 
jam grasinti. Taip suimta ji de
monstruodami Laisve - 
nutarė vesti politinei!

sn

aleje 
polici - 

jon. Kodėl tai vienas pa-ileido 
kita kryptimi. D-ras Bazelis 
pradėjo szauktis pilieeziu pa- 
gelbos. Matyti, girtiems tas m 
patiko ir jie szvilpuku pa>zan 
ke dežuravusius, policininku^, 
kurioms inimtaji indą ve nn-i ndii ve 
vesti politinei! policijom

Ten iszaiszkinu.- dalyku. D 
ras Buzelis paleistai ir 
policijos valdininkai suimti ir 
pasodinti dabokkn. Pa s i rod * 
— tai esą policijos rezervo vii 
szininkas p. Prapuolenis ir po 
licijos valdininkas p. Kirklvs. 
Kvota eina.

tukstaneziai 
stebuklinga 

kur pasirodė nesonei 
Dievo ant mędžio

girt i

konstitucija užgina .mokyti t: chologijos profesorius
Gruber yra labai suinteresuo- kuria mate suvirszum penkioli- 
tas Su vieno kūdikio sapnu. At
sitikimas buvo ■ sztai kokis. 
Viena velusta vakaru tūla mo
teris skaitė viena užimanezia 
apysaka. Jai skaitant kūdikis 
tame paeziame kambaryje mie
gojo. Ant rytojaus, kada kūdi
kis atsikėlė, jis pradėjo moti
nai pasakoti savo sapnu ir tas 
sapnas buvo lyginai apie ta 
pati dalyką, apie kuri ta moto- 
riszko skaitė. Minėtas profeso
rius apie tai smarkiai susinte- 
reavo, kaip tai motinos jaus
mas galėjo pereiti in kūdiki ir 
sapnuoti apie ta dalyku, ka 
motina skaitė, kada tas kūdi
kis nei buvo skaitės nei girdė
jos tos apysakos.

. i m * ) '■ V’f 1 1

kybos vaikus, jannemius kaip 
18 metu amžiaus.
VISAS KAIMAS UŽGRIAU

TAS SU GYVENTOJAIS.
Tiflisas, Gonrgijos' HepubU- 

ka, Rosije. — Kone visi gyven
tojai kaimo Kudar, likos už
griautais (ant Kaukazo) . per 
nuslydima kalno. Tuksirtib 
ežiai tonu akmenų ir žemes 
užgriuvo konia visa kainui. 
Vaiskus pribuvo iszkasti nelai
mingus kurie (la randasi ptno 
gyvasties ir iszkasti 
sius. 1

v

užgriuvo konia visa kainui.

jniru-

Okonsko distrikte sniegas 
nuo artyrno kalno užgriovė

klupo ant miesto Jalisco, ku- apie 300 ūkininku grinezes ir 
r irname sudegino miesto rotužia valdiszka, kanėelarije. Daug 

žmonių pražuvo. įir kitus valdiszkus budinkus.

ir su-
Stebuklingas sto

ka žmonių L- mažiems 
augusiems.
vylas likos innesztas in bažny- 
czia laike dideles procesijos. 
Daug žmonių likos iszgydytais 
ir atsiverto prie Dievo. Sztai 
vienas isz daugelio atsitikimu: 
Tūlas piemenelis kuris buvo 
pabaigtas latras, sumusze savo 
sena motina, girtuokliavo ir 
paleistuvavo ant galo at si ver
tė lyg nepažinties ir tankiai 
per dienas klūpojo prie 
medžio su aszaromis
Tula mergina, kuri buvo labai 
linksmo budo ir bjauru pasiel
gimo, sziadien per dienas guli 
kryžium bažnyczioje daryda
ma pabūta prie visu žmonių.

LENKAI TURES KARALIŲ?

Viednius. — Pagal diploma 
tiszka paskala czionais, 

ausimi ne 
savo

Vengrus
1 .enk isz k i

paskala
Francije labai

pradėjo 
suvienyti 

Lenki je.

Italije 
idant

tojo 
akVsv.

tai 
kad 

intekmv 
su

m<»na įkiš
tai neaenvi turėjo susirinkimą 
ant kurio nusprendėant kurio nusprendė iszrinkti 
del Vcngrn-Lenkn karalių ku
ris tuos sklypus valdytu. Badai 
karalių iszrinktu isz karai isz- 
kos szeimynos Hapsburgu, ko
ki giminaiti isz FraiHvf?uozo 
imped žiu.

degancziuo.se
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

II
r,1

r
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W 
Washington, D. C.

••

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

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

Kas Girdėt
—* į i Iii ■-■■■

Ugnis teatre Laurier, Mon
treal i u jo, Kanadoje, praeita 
Nedelia, kuriame žuvo tiek vai
ku, primina mums ir kitas pa- 
naszes baisos nelaimes kaip tai:

Conway teatre, Broooklyn. 
295 ypatos, Dec. 5, 1876.

Ring teatre, Viedniujc, 850 
ypatos, Dec. 8, 1881.

Opera Comiųuc, Parvžiujt*, 
200 ypatų, Mojaus 26, 1^87.

Baptistu bažnycziojc, Bir
mingham, Ala., 15 ypatų, Sept. 
20, 1902.

froųuois teatre, Chicago, žu
vo 575 ypatų, Dec. 30, 1903.

Rhodes Opera House, Boyer
town, Pa.. 169 ypatos. March 4. 
1908.

Flore*

(Ipera Paryžiuje,

Acapulco,
2, 1922.

vieni kitus iszpjove tukstan- 
cziais.

Nėsenvi Žydai pradėjo kova 
tarp saves Czeko Slovakijoj,
kur tukstaneziai Žydu (aen- 

sunaikiuo 
ir

viąrįu) Munlųisk:e 
i Žvdu 

daugeli sužeido.
Tas parodo, kad kokis tike- 

jiniiszkas pasintclis gali būti 
pavojingesnių už anarkistn.

j naujavivriu szkaln

dvasiszkujn

_______ *}

Rytu Legenda
Kas gi nežino Bagdade 

uaus ir skaistaus 
Džiafaro?

Daugelis metu 
buvo jis dar 
vaiksztinejo karta 
Bagdado apylinkoniL. 

jis duslu

kaip
ki 1- 

saule

h ? Aji •>> . )•<

TEISYBES
katrie la-

PAIESZKOMA. I

mano

Ant baptistu
seimo kokis atsibuvo Fjor An
geles, Kalifornijoj, pirmsodis 
Rev. Dr. Cortland Meyėrs išs
kirto savo draugamssa v o 
pamokslu: 

Vėl nes

szitoki

agi ai, kada 
jaunikaieziu, 

Dži a f aras 
Staiga 

sza ūkimą: 
pagelbos.

Džialnras iszHskyre isz savo 
vionmecziu isznuutimi ir gud
rumu; jis buvo gailestingas ir 
pasitikėjo savo jėgomis. Nuhe-

Jis

iszgirdo
Kažkas tai szaukesi

— Y ra žmones, 
bai czxjdije degutas (.zapaĮkas) 
nes ant cigaru pinigu suvis in 
czedina. , ,

—r Tiktai puikiose rankose 
auksas turi savo vtu’le, nes nio- 
kndos rankose girtuoklio.

— Bagocziam reikė pavy
dėti, ne dėlto jog bagoti,
del to, jog su pinigais gali Indi f 
dorais.

—— G11 u k i s
kaip anas prietolU, 
eipla 
ant mus, 
])ribuna, idant mums akif 
voži.

ne‘«

Pajeszkau mano pusbroli 
Antanu Kauhi'ki paeinantis i>z 
Kvedainos miesto. Pajeszko jo 
Urszul(‘ ualdauskaite po vyru 
pavarde Armoniene.

Benediktas Armonas pa
pu s-sese re- Mari joną 

Bumszike, asz paeinu isz Szi 
Tegul atbiszniikia ant

. 14

ąsz 
jeszka u

In les. 
adreso:

mfaipgi

<b

III - "■I"-
Lietuvhilca. Craboriua

K. RĖKLAITIS 
Laidoja numirėlius pa- 

-1*-
mokslą. Turiu pagelbi- 
nfnke moterems. Priei
namos prekes.

6KI W. Npriicr St.. 
MAHANOY

300 MARK K r ST -

gal naujausia mada ir |i

4

CIT T. r A.
B v>l t 
TAlf AQUA, PA.
i f

H)

>«

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

f “■ t į . J TV Ji
MII I A. o A TTCOflAM

<•' , » - * I I ,l< * J . 1 * aA

MILL £ PATTERSON STS-
ST. OL

• • i?

7r?TtV-

TTERSON 3 
AIR, £1.

ir laidoja mirusiuslezbalsamuoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. , Parsamdo automobilius del 
taldotuviu, 
įeitiems paii važinėj i manas.
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu far

Bell Telefonas 1878-M.

lealrv,.
Mex., 300 ypatų, Fehr.

Italian teatre, t'alnmet, Mich.
72 ypatos, Dec. 24, 1913.

Mokslaineje Cleveland, S. C
73 ypatos, Alojaus 18, 1922.

Mokslaineje Bobbs Switch, 
Okla., 37 ypatos, Dec. 24, 1924.

Drumcollogher teatre, Irlan- 
dijoj, 40 ypatų, Sept. 5, 1926.

Laurier teat re,.Montreal, Ka
nadoje, 76 ypatos, Jan. 9, 1927.

O kur da pabaiga szio meto? 
Kiek tai da gali imti panaszin 
nelaimiu, kuriose žūsta daugy
be žmoniu.

•t

Meldžeme skaitytoju atnau
jinti prenumerata del t uju, ku- 

“Saule” in 
ateinanezia sau-

riems siuneziame
Lietuva, nes 
vaite busime priversti visiems 
sulaikyti jaigu neprisiunsitC 
užmokesezio. Pacztas ant laik- 
raszezio in Lietuva kasztnoja 
mums $1.04 kožnam per metus 
ir negalime siuntinėti kelis me
nesius už dvka.

Jaigu in dvi sanvaites noat- 
naujinsite prenumeratos, busi
me priversti laikraszti sulaiky
ti.

Žmones mažiauturėdami 
kaip 30 metu pirkinėją dau-
ginusia muziknliszkus instru- 

o ant kožno desziints 
viena motore. 

Isz to pasirodo, kad jaunesni 
vyrukai yra daugiau muzika- 
liszki, ne kai]) senesni. Kam po 
noghi senesniam pirkinėti in

kai! turi namie 
ir 1.1.

mentus, 
vyru pripuola

st rumen t us 
‘‘hosa. 11 A e szvilpines, 11

Bolszevikai baudže mirezia 
visus virszininkus apgavikus, 
vagius ir pleszikus. Baisybe! 
kas tai butu, jaigu tik paežiam 
Chicage užvestu tokia bausmia 
bolszevikiszkos
Puse gyventoju turėtu suszau- 
dvt.

t ei si ngy s tesi

Pagal naujausia surasza gy
ventoju Su v. Valstijose, tai su
skaityta 122,519 advokatu; 18,- 
185 akitektu; 144,977 hankie- •»
583 hotelniku; 469,721 inžinie
rių; 469,721 daraktorių; 133,- 
197 dentistu; 35,197 redakto
rių; 183,386 fabrikantu; 6,201,- 
261 užsiiminėja auginimu gy
vuliu, kuriems dirba 4,041,627 
žmonių ant farmu. Suvirszum 
milijonas žmoniu užsiima agen- 

. tvata. • ■

rin; 127,270 dvasiszkuju;

Tikejimiszkos kovos ir nesu
pratimai yra labai bjaurus, 
ypatingai kur vienas tikėjimas 
užklnpa ant kito arba patys 
tarp savos kovoja idant vieni 
kitus isztremti.

Krikszczionis tankiai už- 
o ant kitu krikszczio- 

niu idant juos isztremti. Gal 
daugelis skaitė “ 
miejaus NaktįM Anglijoj kur

klupdą v
tankiai

Szv. Baltra-

“Vėluos daugiausia gunde 
dvasiszkuosius, ypatingai szia- 
dieniniam laike kada moteres 
vaikszczioja pusnuoges. Kuom 
daugiau dvasiszkasis yra žino
mas, tuom daugiau vėluos prie 
jo kimba, kuom gražesnis tuom 
daugiau moterėles limpa prie 
jo. Dvasiszkieji gal yra užvy- 
džiausi žmones ant svieto. Jai 
tik vienas turi didesni pasise
kimą už savo dranga, tai dovy- 
nesdeszimts devyni yta pasi
rengė ji užsmaugi. Voluos yra 
labai pasekmingu dėti kilpas 
dvasiszkienis. Jaigu dvasiszka
sis papildo žudinsta, nužemina 
save arba peržengė savo parei
gas, tai žmones t no jaus bubni- 
na po visa svietą, bet užmirsz- 
ta, kad už kalte tokio nupuolu
sio žmogaus randasi szimtas 
kurie gyvena kaip Dievas pri
sakė ir pildo savo pareigas pa
gal prisiega. Vęlnes jus gundo 
lyg grabo lentai, todėl bukite 
saugus jojo žabangų. Tas ne 
lik kiszasi prie musu dvasisz- 
kuju, bet ir kitu iszpažinimu 
dvasiszkuju.”

)

— Del daugelio 
tasai pamokslas Rev. Cortland 
Meyers nepaliko, bet kiti jam 
pritarė teisybe. Ir mos jam pri
tarėm ta pati!

ATSAKIMAI.
J. D. Waterbury, Conn. — 

Apie laikraszti “Tauta” kuris 
badai iszejo Filadelphijoj nio-

i t mTauta J y

ko nežinome ar jisai gyvas ar 
numiręs, nes jojo visai nematė
me. Jaigu tamista likos apgau
tas p<‘r taja kompanije tai su
si neszkie su pacztu kuri visa 
ta dalyka iaztyrines.

A. B. S. Soldiers Home, Cal. 
— Paraszyk tamista, bet trum
pai ir aiszkiai ir kad straips- 
nei nebūta ilgi ir nuobodus del 
skaitytoju.

ANT PARDAVIMO.

Parduodu 9 kambariu nani.- 
po no. 1111 North Street, Phi
ladelphia, Pa.,, su naminiais 
rakandais. In narna invest a 

visos lempos

SU

Iii narna invest 
elektros szviesa 
naujos. Namas stovi paežiam 
vidury miesto arti Liotuyisz- 
kos bažnyežios ir 
Kuknia ir bath-rumis tik szita 
vasara statyti, peczius tik du 
menesiai kaip pirktas. Kiemas 
cinientuotas, ant kiemo aug^ 
juodis. Priežastis pardavimo 
locnininkas važiuoja in Lietu
va pas savo szeimyna. Taipgi 
turiu 2 lotus žemes, 125 pėdu 
ilgio ir 40 pėdu plocžio. Lotai 
randasi So. Bethlehem, 
Kas norėtu pamatv’t lotus tegm 
kreipiasi prie Jono Stusaucko 
1459 Philip St., So. Bethlehem, 
Pa. Savininku galite matyti 
kožna diena po 6 vakare ir poi 
diena Nedėliojo. Adresas 
kautis:
, Juozas Szauliš, 

1111 North Street,
Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA GERA FARM A.
Farma 80 akieriu geram padėjime, 

arti miestu St. Louis ir Bellville 
marketu. Priežastis pardavimo dideles 
ligos ir velycziau geram lietuviu, o

•J *■’,

y

mokvklos.

r><^

Pa.

Se
lf).

ligos ir velycziau geram lietuviu, 
jeigu negausiu pirkikio tai turėsiu

Persiduos ant lengvu
o

parandavoti.
iszlygiu. 2 miles nuo Millstadt, Ill.
5 miles in Bellville. Adreaavokite 

Anthony Wilkaitia.
R. R. No. I Millstadt, Ill.

KANTICZKOS arba giesmių knyga,

Su geresnels apdarais, preke 0.50 
W. D. BOCZtAUSKAS - Č0„ 

MAHANOY CITY, PA.

paprastais kietais apdarais. Preke II

go jis in ta vieta, isz kur buvo 
girdintis balsas, ir paniate nu
skurusi senuką 
dvieju norėjusiu 
žmogžudžiu.

Tszsitrauke Džiafaras 
karda ir puolė žmogžudžius: 
viena užmnsze, antra nuvijo. 
Iszgelbotas senelis- puolė jam 
po kojų szaukdamas:

“Drąsusis jaunikaiti, 
kilnumas nepaliks be atlygini
mo. Isz pažiūros asz atrodau 
elgeta, bet tai tik isz pažiūros. 
Tsz tikrųjų asz esu ne toks jau 
prastas žmogus.
anksti in turga-viete, asz tavęs 
ten lauksiu prie fontano, ir tu 
galėsi insitikint i mano žo
džiais.

prispausta 
ji apipleszti

Ateik

savo

tavo

rv(

insitikint i

Ir masto Džiafars: 
ruju tas žmogus isz 
atrodo elgeta, bet gi 
žmonių pasitaiko. Ir kodėl ne- 

‘ ” Tr t a re Dži a fa ras:
Gerai, tėve, nueisiu.”
Senelis pažvelgė jam in akis 

ir atsitolino. Rytojaus diena, 
vos pradėjus brėkšzti, DžiaPa
ras nukeliavo turgavieten. Se
nelis jau lauke ten jo atsirė
męs in fontaną. Tylom jis jin* 
eme Džiafarui už rankos ir nu 
vede ji in nedideli soda, isz vi
su pusiu apsupta 
sienomis, Pacziame 
to sodo, žalioje pievelėj, 
nepaprasto pavidalo medelis.

Jis buvo panaszus in k i pari- 
visi jo lapai buvo

pamėginti ?
< <

Isz tik- 
pažiuroh 
visokiu

4 t

auksztomis 
vidury jo 

augo

žvdriossa, 
spalvos. Trys obuoliai kaliojo 
ant auksztyn užriestu to 
delio tszakeliu: 
nio didumo, skaiszcziai balt 
spalvos; 
apskritas,
treczias — mažutis

antras

mc- 
vicnas viduti-

cr
—" didesniu 

szviesiai raudonos;
, ^usirauk-

szlejes žalsvos. Modelis pama
žu szlamejo, nors ir nebuvo jo
kio vėjelio.
liūdnai, tarytum, stiklini

Jis osze tvliai ir 
ls; ly5 

rodos ir jis jaute Džiafaro Dri- 
siartinima.

“Jaunikaiti,
— nu si skink ir žinok 
skynęs suvalgysi baltaji — bu
si už visus žmonos protingos- 
uis, jei nusif/kinis raudona busi 
turtingas, kaip Rotszildas, ir 
pagaliau, nusiskynė? žalia,p 
pat iki visoms moterims.

Apsvarstyk!., ir negeisk. Cž 
valandėlės suvis vaisiai ir mo
delis prasmegs žomen!

Nuleido Džiafaras galva 
susimastė.

Kai]) gi

— tarė senolis, 
jei nusi

*r

7 >

bunanekadn
kuris per 

gyvasti nuolatos pyk>(a 
o valandoje smertios 

už-

— Yra ir tokiu žmonin dol 
kuriu maszna su pinigais uži
ma svieto galvas*.

— Paperosas turi viena ge
ra dali, o tai yra, 
burna nekuriem. paplovam.

jog užkisza

Jnom moteres 
tuom 

t

—- Jeigu žnio'nys taip tan 
kei drabuži mainytu, kai]) savo 
žodi maino, tai no

mažesne, 
brangesni.

kojele 
ezovervkai

maino, 
svieto uteliu.

butu ant

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,868.62

Mokame S^czia procentą ant 
sudėtu pinigu. 'Procentą prido- 
dam prie jūsų pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

i

i

H. BALL, Prozidėntaa
G. W. BARLOW, Vice-Pra.
J. E. FERGUSON, Kas.

u 
>/

KRE1PKITES PAS ’DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni,

B. Armonas,
Box 651, 

Donorą, Pa.
ARTI SŪKVAILEJIMO DEL 

UŽPAKALIO SKAUSMU.
I T —

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasterei teikia greita 

tikra pagelba.

nuoGreita pagelba yra patikrinta 
pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plhiter dedant prie 
skaudamos vietos.

Szlldantis, malonus szis gclbstantis 
vaistas pasznlins asztrus ir atszipu- 
sius skaudėjimus, sutvirtins Ir gra
žins htgūl muskulu tvirtuma ir visi 
trukumai 
szalintl.

Greitai pagelba!—neužmirszk var
tot Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje. Visi aptiekus juos parduoda.

skaudamos vietos.

mngiszku bu (Iii bus pn-

Red

TAMAQUA MOTERE DAR 
GAUNA PASILSI.

Mrs.E. G.
Tamaqua, Pa. raszo:

Kreil, Mahanoy Si. isz 
Praeita žiema 

mano vyras ir asz pati turėjome szalti 
ir kosuli nuo ko negalėjome atsikra
tyti. Viską iszbandenu- bet be pasek
mes. Negalėjome gauti pasilsio nes 
vargino kosuljs. Viena diena pirkau 
bonkute Dr. Whites Lung Healer 
gyduoles ir isz pirmo vartojimo pate- 
minau palengvinimą ir už keliu dienu 
kosulis visai pranyko.”

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

<4

Mes Duodame 
Patarimus Dykai

1

Kas'turi lotus ar namus 
n usi pi rke You ngst owne,

1 lt •) Y I 1 t* f • (t I 1 * * • • H 1 i’*'

ar nori pirkti savo riuo- 
ar |)ribnti in 

town, O. tai mes
savvbe
Youngs 
teisingai patarnausime. 

____ \
Mes kalbam lietuviszkai

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

...

įja •M—" aw

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvitzkas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigius 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legnliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
I MAHANOY CITY, PA~ --- • ----- ----

v
Trade Mari?

»

■*

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
V.libaienklln nir^t. R V. Pat Oflu.

I

Garsus per daugiau kaip 
50 mein.

Irniyk Įkaro (Anchor) Vnlzbiiženklį.

Skausmai MUSKULUOSE, Gilinta* SĄNARIUOSE, 
REUMATISZK1 Skaudėjimai

Tunjatis prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymo, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoju.

BĖAR 
BALSAM^

ken-
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

nptiekoriu nrba pardavėju tai jirisi usk mums 36c už maža bonkute, 
arba 50c už 'didele bonkute, o mes tu ojaus iszsiusime. AdreSavokite

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

k J 
6'J

Men

VELTUI! VELTUI!
Pnreikalaukite veltui duo

damos ptivyzdinfes bonkut«H 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus Uband/tumet jįl
F. AD. RTCMTnP ft CO.

Berry & So. 5th ftK. 
Erocklyn. N. Y.

t./m—k .IlWl—itf A .. .............—

Geriau si s Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinama.) spardosi savo mažioml* 
Lojcm is—-pa mi ginkite

r

*»aam

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio fr 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali , būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

ura*. 35c. vaistinėse.

* *'

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta . 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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(* Kai]) gi ežia pas ielgt i ? ’ 
pusbalsiai prataro jis.

Tapsi protingu, žiūrėk nebe 
norėsi gyventi; tapsi turtin
giausiu isz visu žmonių — tau 
kiti pavydės; geriausiai 
skinsiu ir suvalgysiu 
apvytusi obuoli!”

Taip jis ir padare. Nusijuo- 
“() iszmin 

tingiausias jaunikaiti! Tu isz- 
smilkai sau laimiausia dali!

Kam tau baltasis obuolys? 
Tu ir taip iszmintingas, kaip 
Salamonas. Raudonas obuolys 
taip pat tau nereikalingas.. Tr 
be jo tu busi turtingas. Tik 
tavo turtams nieks nepavy
dės.”

“Pasakyki man seneli, 
Džiafras, kur gyvena 
goji. Dievo sergemo musu Ka
lifo motina!”

Nusileųko senolis lig žemos 
— ir nurodė jam kelia.
Kas gi nežino Bagdado skais

taus, kaip saule, kilnaus ir 
maus Džiafaro!
„ I, I ■ ■ .» Ii III —■ I. IJI ■■■■ ■

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

Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan,

Kožna sanraite—^-Seredomis, Ket- 
t .

vergais ir Petnycziomis. Ofisos
I*

t

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

landos: 9 ryte iki 8 vakare. 
BAUSUM NAME. .

Antras Floras,

ko senelis ir tarė:

nusl- 
troezia

tarė 
garbin

V zv-

Ąnt antro fldro Klino Sztoro.
19 W. Centėr St. Mahanoy Oity
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Nuo pleiskanų
Naudok

Nosinis Kataras ir Ašthiha 
arba pusulis.

r - ’ * - * - - —- » U. 1 1 '

r r

Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis,
----- ----------------------------------------------------

kurtumas ausyse, Užymas galvoje,

—.. ~ ,• i n \
Mainioriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvopo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvojė, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais no stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA.

m;

Iszrasta ii

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

LADIES I
YOUR PRUGOirr 
RICOMMINPI

ROYAL PURPLE
PILLS

J
ATTENTION!

.. i

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.
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Angliąkasiu Kurpes
•i1 k , * » u1*.yį į.Ve A' f*l > I i i

Su Drūtais Pailgintais
s» K i ■ ii

Padais
fak p iiteb-t ■#? 1

Labai, ilgai nešiojasi.
r

ę ;I3■ '
t" '■

IX r!

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę ant
bus dragos, taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgaikarkos ir jos

galima nešioti.

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes
“Mishko” padai vandens uepermerkiaiiii ir

pi;ašykie " MISH KO H
>

i C Ball-Band” darbui kurpes.
r . 5 • ‘ ' *

ilginus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolės ženklas yra 
ant kurkos.
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B Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.♦ d

I,!
460 ly.ater,Street, Mishawaka, Ind.

‘‘Namai, Kurie Moka Milijonus del ItuMes
< . ’ (i
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L Szvedu Užpuolimas ant ■ 
Cžėnstakavos

tto

Tikras Atsitikimas.
■ j i.
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Parasze del ‘ ‘ Saules ’ ’ XX
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‘ Tnkiszo ranka kisženen, isz- 
sieme keletą doreliu ir numėtė 
juos ant stalo.

— Sztai, kas! —kalbėjo to
linus. — 
Szvencziansiai Panelei ant 
szviesos, bot dabar su gryna 
szirdžia po iszpažinties... Sztai 
pinigai! dabar matote, ar rei
kalauju dovanu!

Nutilo visi nusistebėjo, kiek
vienas nenoromis klauso savos 
dairydamasis aplinkui: kas por 
tikslas butu buvęs to žmogaus, 
jei ne del užmokesnio tai daro?

Pagalios kunigas Kordeckis 
taip atsiliepe:

Per pati tavo pykti szvie- 
czia teisybe... J’ecziaus paslėpk 
tuos pinigus, nes 
šioji Panele negali priimti to, 
kas nors ir teisingame pyktyje 
aukojama. Pagalios, kaip jau 
sakiau, mums ne tu rupi, bet 
los žinios. Dievas žino, ar tik 
ežia norą kokio nesusipratimo, 
nes kaip pats matai, nesutinka 
tas su teisybe, ka kalbi. Kaip
gi mums iszvaryti maldinin
kai, sumažinti szveneziausios 
Paneles garbe ir diena—nakti 
laikyti uždaryti vartai?

uždarytus 
Per Dievo mielaszir- 

uždarvtus 
Martynas, 

kad net

Norėjau tai paaukoti 
Panelei

ai vdžia i 
kės ir 
isz vidaus ir 
Szen-ten

“SAULEI”

szveneziau-

vienuolvno murus. PAts kuni
gas Kordeckis drauge su Zn- 
moiskiii ir Petru Czarnecki n 

apžiurėjo visas boli- 
pasporius, laikanezius 

isz oro murus.
insakyta pataisyti; 

kalviai mieste gavo insakyma 
prirengti ant ilgu kotu durtu
vus, isztiestas kotuOSna inso- 
dinlas daigos ir sunkias kala
des, 
visi žinojo, kad ir taip jau daUg 
yra vienuolyne panasziu inran- 
kiu, lodei pradėjo kalbėti mies
te, kad laukiama yra užpuoli
mas. Kaskart nauji insakymai 
rodos tvirtinto (virtino tas pas
kalas.

Vakare jau du szimtai žmo- 
darbavosi apie murus.

viniu prikaltas. Kadangi

apie

Laikykite

laikvkite 
szauke 
rankas,

me r-

vari m
<lvsi<*
vartus!
lauž\ dama<<

sunaria i braszkejo.
.lo balse tiok buvo teisybes, 

nusiminimo, kad susirinkusieji 
nenoromis sudrėbėjo, tarsi pa
vojus jau butu buvęs arti.

Ponas Zamoiskis tarė:
Juk ir taip stropiai

gimė apylinke ir taisome mu
ms. Diena galime leisti žmones 
melstis, bei atsargumas nieko 
nekenkia.

’Nors netikiu, kad užpul
tu, teeziaus reikia atsargiai bil

ai >ake ponas Czarneckis.
O asz

Kordeckis -

t i!
tarė kunigas 

nusiusiu pas 
Vrze.-zczovicziu vienuolius pa
klausti: argi karaliaus laiszkas *
nieko nereiszkia ?

Martynas atsiduso.
— Garbe Dievui!

Dievui! — dūsavo.
Brolau — tarė kunigas 

Kordeckis — Dieve tau užmo-

G a r be

Geri darbai, kaip 
suprato Martyną#, taftfė Mike, 
ta'i Karė su atskalūnais ^tzvė- 
dais — taigi minėti ^z^oclal... 

Muszti gi SzVeda ne tiktai 
karaliaus ir tėvynes apgynime, 

vilti 1 Ne paskutini syki matote I bot dar Aniuolu Karaliėnes a.p> 
jus ta. musu Globoja, dar didus- gynime, buvo tai uoužsitar- 
neje garbėje Ja |)amatysite ir nanta jo laime. , 
naujus stebuklus matykite. Tu- Į Kur dingo tie Mikai, kuomet 
rokite vilti, 
azjiras ir pasistiprinkite tike-Įnima ir patsai jau buvo nnsto- 
jime, nes sakau jums— bet iiv jes vilties? 
asz tai sakau, tik Dievo Dva- < 
šia per mane sako — kad noin- vienuoliai, toji kaimioeziu Ir 
eis Szvedas in tuos murus, my- [T. 
lista isz ežia iszplauke ir tamsa Rcsi in apsiginima, i

naktis, ka dabar artinasi nenž hoj buvo toks kampas ir Mnr- 
konjes rytui prasžvisti!

Kaip tik tuo ląiku leidosi 
t saule. .
* bažnyczia paskut iniuose saules I in pergalejima, nors visa Szve-

neprietelis, tiktai ta Žinau, kad 
jei ateis su geda turės Atsi
traukti, nes jo galybe didesne 
galybe sutrins, jo nedoriems

• ' I • « idarbams ateis galas ir atsinuu 
nys jo laime. Turėkite szirdyje

to Troli as I

jos ta. musu Globoja, dar didės- gynimo, buvo tai ueužsitar-

Kur dingo tie Mikai, kuomet 
nusiszluo>lykite | visur mate vien tiktai nusimi

F

O juk tie žmones, tiė balti

bajoru sau jale paprastai ron 
in kova

nm
Dvylika sunkiųjų armotu, ku
rias dar priesz Krokuvos apgu
lima ponas \’arszickis, Kroku
vos kaszirlianas, buvo atsiun
tęs, buvo sustatyta ant mum. 
Vienuoliai ir berniukui neszio- 
jo isz vienuolyno sandeliu kul
kas ir krovė kruvosna prie ar

ris! a bosai su paraku,mol u;
nlraisziota suriszti in sziaudus 
szautuvui ir dalvta žmonėms; 
be to dar pasiausta apylinkei! 
žvalgai, kurio iszjojo Przistai-

K lobuckan,nen, i\ lonucKan, Krzepicen 
Kru>zinan ir Mstbvan.

Iii gausiai aprūpintus vie
nuolyno 
inicji daigiai

indelius vežta valgo- 
isz miesto, isz 

(’zenstakaveles ir isz kitu vie
nuolynui priklausancziu kai
mu.

Laskala kaip žaibas aplėkė 
visa apylinke; miostelenai ir 
kaimiecziai pradėjo rinktis in 
kuopas ir kalbėtis; daugelis 
nenoro jo tikėti, kad koks nors 
nepriėP’lius kėsintųsi ant vie
nuolyno. Tvirtinta, kad Szve- 
dai užims tik pati (.’zenslaka- 
eos miestą, bet ir tas jau suju
dino žmonis, ypacz kuomet 
jiems priminta, 
yra atskalūnai,

ypacz
kad Szvedai 
kuriu niekas 

nešalai kvs, ir kurie tvezin nori 
kosint n

I— 111 111    ■—Iii   M !!■ ■■■ II  ........................ ■■ ■■

diena. Artinosi jau” žiema ir 
ŠVĮ H^ū‘s lasžfiis Krito 

ant Žemes pluosztai sns^lapu- 
si6 Ariiego. Visuotinai tylai pei 

tiktai budėjusio^ 
i “buldek!” 

Tafnsoje retkareziais praėjo 
baltais rūbais apsirėdęs kuni
gas Kordeckis. Martynas ne
miegojo, buvo drauge su karei
viais ant muru, i 
apie pergyventas kares.

ant Žemes plnosztai sus^lapu-

— Kuris jusu yra vienuo 
lyno pArdetlniš!

Asz espii! — atsake kimi-

ganczius Dievo varnus? Argi
Ta j' Al  b. '  - ib II ; ' *k a ll_ . M . > A' **

traukinėjo
sargybos balsai:

• I

ir kalbėjosi
Vio- 
apie 
t ies

nas kareivis pA šakojo 
A • 1 •susirėmimus su Szvedais 

Pszedborzu, Žarnovcais ir Kro
kavos apylinkėje, prie ko g,y-

• T • 1 " i ' • * f 1

neužgesins szviesos, kaip ir ta Iant žut-but. Vienintelis Lenkt- <

tynas in ji pateko, tarsi ji ln.-
mes žvaigžde butu czionai at-

resi kiek ir taip lako:
—

damas,

„ irt.

L . .
Raitelis padavė jam laiszka 

su antspaūdomis, patsai g! 
tarė:

sakymo ties Szv. Barboros baž- 
nyęzia.

Kunigas Kordeckis tuojaus 
suszauke pasikalbėti vienuo
lius ir bajorus; — insispraude 
drauge su jais ir Martynas.

Visiems susėdus kunigas 
i n

gas Kordeckis.

Ponas grafas lauks at

ateitu tiek tukstaneziai gln-
■ pakluotu vyru, kurie dųbar 

mureje laukia! Juk neatvažia
vo pats penktasai, ar pats de- 
szimtasai, kuomet kaipo lab
darys, galėjo tikėtis 
szirdinga priėmimą.
reiszkia tie jo užsistojimai, jei 
ne grasinimu, jaigu kartais ne-

L . * .a •** a

ramias
K<1 tai

«

norętumeny atiduot i jam vie- 
nttol.
atminkite ir
tas prieszininkas neiszlaike žq- 
džio,nei prižadėjimu. J irk Jr 
mes turime karaliaus prižada 
ant popieros, kuriame sava
noriai jis sako, kad niekad ne
užims vienuolyno, o jau stov: 
ties mūrais, savo molą triubu 
balsaispraneszdamas. Mieliau
sioji broliai! tegu kiekvienas 
pakels dangun szirdi, idant 
apszviestu ji Szventoji Dva
sia, ir tarkitės paskiaus, kalbė
kite, ka kuriam sąžine pasa
kys.

Stojosi tyla.
Tada Martynas,

Mieliausioj i broliai, 
tai,’ kad niekur I

««

Kordeokis atplesze laisz.ka 
sztai ka perskaito:

“Ne slapta jums, gerbiamie
ji tėvai, kaip asz visuomet bu
vau prielankus tai szventa i vie 
tai ir jusu susirinkimui, o taip 
pat kaip globiau jus ir szel- 
piau. Todėl norecziau, idant 
batute persitikrinę, kad ir da
bar nenustojau jums prielan
kumo ir gero velijimo. Ne kai
po prieszininkas, 
prietelius sziandio 
Be baimes atiduokit 
globon vienuolyną, nes to rei
kalauja laikas ir dabartines 
aplinkybes. Tokiu budu aptu
rėsite ramuma, kurio reikalau
jate, ir aprūpi n ima. Prižadu
jums iszkilmingai, kad szvtmtu 
vietų neliesiu, jusu turtu 
naikinsiu, pats visas iszlaida 
apirupinsiu, 
szi-ta suteiksiu. Apsvarstyk! 
te todėl gerai: kiek pasinaudo
site, jei manės klausydami ph^ 
vesite, pavesite man savo vie
nuolyną. Atminkite ir tai, kad 
nesutiktu jus didesne narsaus 
generolo Miullerio 
kurio insakymai bus dar sun
kesni, nes jis yra atskalūnas ir 
tikrojo tikėjimo pricszininkas. 
Tuomet, kaip jis ateis, privers
ti busite iszpildyti jo valia; pa 
sigailesite tuomet, kad liepa 
klausėte gero 
mo. ’ ’

Geru Vrzeszcziovicziaus dar
bu atmintis labai sujudino vie
nuolius. Buvo ir/ tikinti jo 
prielankumai ir mate jo pain
iame busimu nelaimiu praszali- 
nima< ’ i ,1, , h • <
Vienok niekas nepradėjo kal

bėti nes lauke, ka kunigas Koi - 
dęckis pasakys; jis gi valandė
lė tylėjo, paskiaus tarė:

— Argi teisingas prietelius

Darbavaus kiek u gale- 
, kiekviena, matote 

Szveda kuris pasiseko nukirsti 
ženklinau sau mazgeliu ant 
virvutes, kuria pririsztas prie 
szono kardas. Jau turiu szoszis 

, Dievas duos, 
dar daugiau!
kaskart vis augszcziau neszio- 

vaikszezio.io ju... paskiau gi, karei pasibai-

Aplinkui jAu temo, tik Įvedusi. Nes jis szventai tikėjo
wwv.w.'v  ---------------------------■ -- ' — ---    | * v.^ /

spinduliuose szviete raudonai, du galybe sziuos* murus apsto- mazgelius, 
Matydami tai žmones, sukinu- tu. Meldėsi todėl szirdyje, 
pe ties mūrais ir ju szirdyse nt- džiaugėsi ir dekavojo už tai. 
gijo viltis. Į Tokiame upe '

jis po murus, < 
kad viskas gerai eina. Isz pa

Matydami tai žmones, sukinu- tu.

Tuo tarpu varpinycziojo pra 
varpais 
11

bus 
Todėl ir k n rd a

bet kaipo 
atvykstu.
e mano

dairosi ir mate. |£us, ta virvute su mazgeliais, 
kaipo dovana padėsiu ant alto
riaus. O tu ar jau nudėjai norį 
viena Szvedu?

— Ne dar! — atsako susi
gėdinęs , Martynas'.

— Už tai Kazoku gal 
mažai nugalabijai ?

— Tu, tai ne mažai atsiras
tu.

negaleda 
mas ilgiau kęst is, atsiliepe:

— Girdėjau juk Krmzin*.. 
kaip anasai klan.M*: “ar pakrą. 
tysite vienuoliu iszda? 
Vr zeszczi o v i czi u >, 
dabar stovi ties mūrais, atsake 
jam: “Dievo Motina nereika 
lauja esaneziu vienuoliu iszde

— toks tatai jo atvi-

nn: 
Kunigą.*.

giedoti 
o pAkkm 

ji visa minia. Stovinėjusieji 
ant muru bajorai ir kareiviai, 
taippat pradėjo giedoti, didie
ji ir mažieji jiems varpai ant
rino ir, rodėsi, 
nas gieda ir skamba.

Giedota ligi vėlos 
iszsis.kų> tanezius žmones kuni
gas Kordeckis palaimino, pas
kirtus tarė:

— Kuris vyru tarnavo ka
riuomenėje, moka vartoti 
kla, o szirdyje jauezia drąsi* 
tegul rytoj ryta ateina vienuo 
lynam 

9f

— Asz tarnavau! Arz buvai’ 
pėstininkas! A>z ateisiu! — 
atsiliepe daug balsu.

Ir iszlengvo iszsiskirste, nak
tis praslinko ramiai, visi prisi
kėlė linksmai szaukdami: “nė
ra Szvedu!” Teeziau amatnin- 
kai visa diena vežiojo užsaky
tuosius daiktus.

Insakyta taippat pirkliams 
kurie prie rytu muru save 
sankrovas turėjo, kad visas i a 
vo prekes susinesztu vienuoly- 
nan, paeziamo gi vienuoly m 
darbavosi žmones apie murus 
Pataisyta taip ypacz 
mosios “ klintys, 
ri langai mūruose, kurie nebu 
vo durimis o tik pritaisyta bu
vo užpuolimui 
liaus.

Ponas Ružicz Zamoiskis in- 
sake užversti tas skyles bąli-

- --- - 1 jaus prisirinktu.
K ' .

dėta skambinti
Aniuolas Dievo, 

pradėjo 
J >

4 4

Kordeckis 
“Aniuolas Dievo, 
ji visa minia.

kad visas kai-

nakties*

gi n-ė>

,»
vadina- 

tai vrn sinn-.

ant Szveneziausios
Paneles stebuklingojo paveiks
lo.

Taigi svarstyta, abejota, ti-
. komis, plytomis ir meszlu, taipketa.

«

Vieni lauže rankas laukdami
kek už gerus norus... jeigu tei- baisiu apsireiszkimu ant dan-
singai mus persergejai, užsi- ( 
tarnausi priesz ^zveneziausia rU.gtvbes

persergejai, gaus ir žemes

ant 1 nepriete-

ežiu prisirengimu matyt buvo.
kad dirba žmones iszmauus, 
kurie, reikale mokos apginti 
murus. i
Kordeckio ramumo
gerbo ji; stebėjosi taippat i

Stebėjosi isz kunigo
ir už tai 

isz 
Zamoiskio ir Petro Czarnecki o , - t ■ uTJ • ? V . . 9 " ‘karszto darbavimosi ir ju nai - 
sumo.

Czornockis teoziam- sznairiai k ' > ■ ’ *
žiurėjo in MaMyha ir ant rylo-A* 
jaus, žvalgams 
sugrįžus, 
tarė:

Ju 
susitikęs ant murn

kei i one:*

visgi nematyti, 
o jei neateis, lai szuo ant uode- 

už.^ i ta r na vigos nunesz tavo 
ma.

— Tegul goriau szunes an: 
uodegos nunesza mano užsitar- 
navima, bile tik Szvedui nepa
lytėtu szventos vietos, kad tik 
tai jai neužkenktu. • •

— Velytum ju parako 
uostyti, žinome 
vius, ka .kiszkio balus noszio- 
ja!

nc- 
lokius karei

— Pono vade! in ta reto pi r 
minu, buk man pelnais tik rupi 
dabargi užmet-atė man Imrln 
ma. Kas link mano'drasos, ta< 
tas pasirodys, kaip ateis Szvo 
dai. Norėtumėt užmirszti tai 
ka jums esmi kaltėš?

— O jei neateis?— paklau
sė ponas Petras Czarneckis.

— Tuomet, just v mylisi a—
* i į J • ‘ 9

tuomet. vertėtu jų paįesžkoti'
— Tas tai man pa tinka — 

suszuko ponas Petras - 
ma butu surinkti būrys 
Szlionzkas netoli, kareiviu tuo-

gali- 
Czir

no

T
♦ »» 

tas,
— (fl i 
kuris

— Su Szvedais sunkiau 
kalbėjo toliau kareivis —• 
rotai kuris nėra burtininką 
Nuo Suomiu jie iszmoko bUrt 
hinkauti ir kiekvienas ju tnn
pagelbojo bent du-tris velnius, 
yra dar ir toki, kurie turi po 
septynis, tie juos susirėmimuo
se sergsti... Bet jei in ežia ateis

nof-
s.
i-

tai velniai nieko m^pelnys, nes 
ežia pikta dvasia nieko uoga 
los inveikt i. Ar jau girdėjai ka 
apie tai?

Martynas
ant to, tik, pakreipi 
pradėjo klausyties.

Kinrt! — tarė staiga.
Kas? del Dievo! ka kal-

nealsaki' ni eko 
galva,

bi ?!

ka.

Girdžiu jojant.
Tai lietūs su veju Iriu-

♦ f t i ♦ , M* -ą H ♦ o t » * *H M H *

Del Dievo meiles! tai ne 
tik arkliai!... Ausi turiu 
Joja daug raiteliu... ir 

jau arti, tik dęlei vėjo ūžimo 
nelabai girdėt...

balsas pabudint-

vejas, 
gera.

Martyno
snaudžianezius arti ir suszalu- 
sius kareivius, bet nespėjo jis
dar suskambėti, kaip pakalne 

tamsoje iszsigirdo pervč- 
graudus

ŪH

. 'L

ne-
r>

o dargi ir junp

bausme,

mano patari

ateitu vėlai nakezia ir griau
džių triubu balsu gazdintu mie

doleriu
rūmas...

Ant to kunigas Melnick is. 
vienas seniausiu susirinkime 
prie to buvęs kareivis, abake*.

— Mes gy vename ubagvs- 
teje, o tie szveneziausios Pane
les skatikai dega priesz jos al
torius. Bet jei mes ir nuimtu 
mem juos* nuo altorių, noreda 
mi apsaugoti grasinanti szven

11

tai vietai pavoju, kas gi mums 
užtikrins, kad prieszininkas 
iszlaikys žodi, kad szventva-
giszkomis savo rankomis nenu- 
plesz dovanu, szventu rubu, ne
paims bažnytiniu apdaru? Ar
gi galima melagiams tikėti?

— Be provincijalo, kuriam 
prisiekėme paklusnumu, nieko 
negalime nutarti! — tarė tėvas 
Dobrosz. ' - -

Kunigas Pamickis pridūrė:
— Kare ne musu dalykas, 

paklausykime geriaus ka pasa
kys anie karžygiai, kurie tame 
vienuolyne po Dievo Gimdyto
jos Sparnu pasislėpė.

[TOLIAUS BUS]

Panele ir priesz4evyne. Bet ne
sistebėk, jei mes tavo norus su 
neinsiiikcjiniu pricmemc. Jau 
ne syki mus ežia bauginta: vie
ni dare tai isz kerszto priesz 
tikėjimą, kad sumažinti szven- 
cziansios Punch’s garbe; antri 
isz godumo, norėdami pasi|>el- 
nyti; treti tiktai, kad neva su
teikti žinias ir tuo pasididžiuo
ti žmonių akvse. Gal buvo ir 
loki, kuriuos apgauta; pikta 
dvasia labai inirszusi ant tos 
szventos virtos ir invairiais bu
dais stengiasi užkenkti diev- 
maldystei, nubaidyti žmones 
nuo meldimosi, nes niekas taip 
pragaro vado 
garbinimas Josios, kuri žalczio 
galva sutrynė. Dabar gi jau 
laikas ant miszparu. Mekkime 
Jos malones, atsiduokime Jos 
globon ir tegul kiekvienas eina 
ramiai gulti, nes kur gi butu 
ramumas ir drąsą, jei ne po Jos 
sparnais.

Ir iszsiskirste visi.
Miszparams pasibaigus, pats 

kunigas Kordeckis klausė Mar
tyno iszpažinties.
Mart.Mias iki vidunakeziu gulė
jo kryžiumi priešu užslarytas 
koplyozioįj durįs. w

neerzina, kaip

Pa skiaus

Ant rytojaus ryta vienuoly
no prasidėjo nepaprastas jude- 
ji-mas. Vartai, tiesa, Iįuvo atl- 
dary ti ir maldininkus leido vie
nuoly nan, dievmaldyste bažny- 
czioje atsibuvo, bot po dievinai- 
dystes visiems maldininkams

reginiu 
antri

Dievo 
ženklu; antri labai 

nusiminė; treti vėl nežmonisz- 
kai pyko, kArszcziavosi, tarsi

kad tik reikale galima butu tn.s 
visa kas atversti , isz vidaus.

Visa dar diena vežta vienuo- 
lynan valgomieji daiktai; at-

Ulini 1111IIV • Lllll IKAIJKIIIIv • J • * A 1 1 A l e. . . x s -4 • važiavo taippat keletas bajorukai pyko, kArszcziavosi, tarsi
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ju galvose liepsna liepsnojusi.
Pradėjo žmones kalbeli kas- 

kart naujas, kaskart kairzles
nes kaskart piktesnes 
las. (r kaip, jei kas immeigia 
skrnzilelynan pagali ar užmeta 
žarijų, tuojaus isz>ipila nėra 
miu skruzdelių spiecziai, iszbe- 
gioja ir vėl atgal subėga, taip 
virė aplinkiniai miestai ir so
džiai.

Pavakarėmis 
kaimiecziu būriai, 
moterimis ir vaikais, 
vienuolyno murus ir, * 
ir vaitodami, laike juos apgu
lė.
Saulei leidžianties iszejo prie 

ju kunigas Kordeckis ir 
klausė susirinkusiu:

— Žmones, ko ežia norite?
— Norimo eiti vienuolyno 

ingulon, Dievo Gimdytojos 
ginti! — atsake kaimiecziai, 
kratydami spragilius, szakes ir 
kitokius kaimo ginklus.

— JNorime par-kutini karta 
pažiufeti in szveneziansia Pa
nele »

paska-

mi(*st(‘lenu ir 
drauge su 

, apsupo 
verkdami

pa

— >Ir geras butu kiliems 
pa vyzdį s — tarė insikarszczia- 
ves Martynas.

— Kės... nes... kaip DievaNyos nes... kaip Dievą 
myliu! — tarė ponas* Petras — 

s, jau 
ir vaidentuve

szeimynu, kurios buvo persi
gandę, sužinoję, buk nepriete
lius traukia Czenstakavo lin- 
kon.

Pusiau-dienyje pagryžo isz 
visu pusiu pasiustieji žvalgai, 
teeziau nei vienas ju narnate labai ji pamylėjo. 
Szvedu, nei dargi nieko girdė
jo apie juos.
Vienuolvno teežiaū nenustota 

dirbti.
Pagal kunigo Kordeckio fn- 

sakyma, atvyko tie miostelenai 
ir kaimiecziai, kurie jau buvo

tai atviras, doras žmogų 
matau aiszkiai, 
pa tave taippat nuožmi.

Ir jau nuo to laiko ‘ponas 
Petras netiktai neintare ir ne
persekiojo Maytyno, bet dargi

jo, 
ritinti szirdi baisus 
triubu balsai.

Szoko visi isz miego ir pra
dėjo vieni kitu klausinėti:

— Argi tai ne triubos ta 
tylia nakti in tiesina szaukia?.. 
Paskiau vienuoliai, kareiviai, 

bajorai pradėjo bėgti prie mū
ru. Skambintojai nubėgo prie 
varpu ir urnai pradėjo didžiau
siais ir mažiausiais varpais 
skambinti, kaip in gaisra. Su-

t

TARADAIKA
I

Nuolatos girtuokliauna. 
Ir bobeles niekam netikia, 
Ba kaip namie pasilieka, 
Vyrus in darba iszleidžia, 
Tuojaus krivulę paleidžia.
Susi kuopine girksznoja, 

Darbo nežiūri, lovų nekloja
Neskalbta marszkiniu, 

Neapžiuri ne vaiku.
' Valgis kaip jovalas, 
Net ima žmogų vemalas,

Jaigu taip visada bus, 
Ne vienas vyras neiszbus, 

Biedni vaikinai turi skursti, 
Ba neturi kur kitur būti.

r

♦ *

Iki vakaro užbaigta priren-
girnai ir (tvirtovę pilmji buvo
1 A • ‘ i . ■

nieko jau jai netruko: 
r *

tarnavę kariuomeneje ir gerai 
mokėjo vartoli ginklus. Jie. vi 
si pavesta vadovavimui Zig- 
munto Moscikio, kuris sergėjo 
sziaur-vakaru boksžta. >

Ponaf? gi Zamoiskis visa die
na state in vietas žmones1 męki 
no, kas ka turi veikti, arba 
kalbėjosi su tėvais vienuolyne.

Martynas linksniai žiurėjo 
in tuos karinius prisirengimus

na state in vietas žmones męki

miszo varpu ir triubu balsai...
Uždegta smalos bosai ir pa

kelta augsztyn. Raudona szvie- 
sa Apszviete kiemą, uolas ir 
tuomet apginejai pamate pir
mose eilese stovinezius su tru- 
bomis triubininkus; už ju dau

sų visokiomis 
Triubininkai dai 

n o rėdą 
nugazdinti

Vyrucziai, sziadien darbai 
visur piszka, 

Namine .liejosi ir tyszka, 
Pinigu pas kožna invales,

Ir kur juos padės ?
Kožnas sau trytuojo, 

Pragert pats nevalioje, 
Nieks nesako, užtrytu’ok, 
Pats laki ir man duok.

Bet manos senio paklausykite, 
Ne ilgai taip balavosite, 
Užeis szimet blogi laikai, 
Nustos tieji geri darbai.

Per daugeli menesiu taip 
trauks,

Ne vienas susimylejimo 
szauks, 

Bus tieji laimingi ka pinigu 
turės, 

Tieji ant bedarbes nieko

♦

Tai labai negerai, 
Jaigu kas imasi staigai,

Turi kas piktumą ant ko, 
Tuojaus szaukesi Taradaiko.aprūpinta visokuo apsiginimui

: nei at
sargos, nei parako, nei armotu, 
tik permeiiki buvo 
maža apginėju.

Czėnbtakava geriaus sakant 
“Szyiės'usis Kalnas” — buvo 
skaitoma menka n* silpna Len
kijos tvirtove. Ąpgineju* visuo. 
met buvo galima suszaukti 
tiek, kiek tik rėiięejo. Teeziau 
kunigai tyczia neeme daug ap
gynėju, kad valgomųjų daiktu 
ilgiau# užtektu.

Pertai Inivo ir toki, ypiic? 
prie armotu, kurie buvo persi
tikrino, kad Czonstakavoj no- 
apsigins.
t

niekas, iszskyru# murus, jos 
negina ir nežinojo, kas tai yra

Szyiesusis Kalnas

murai

gybe raiteliu
? vėliavomis.

ir {ilgokai triubijo, tarsi 
mi galutinai ; 
nuolius; pagalios nutilo;

vie- 
vi e- 

nas ju atsiskyrė isz būrio ir, 
plevėsuodamas balta skepetai
te prisiartino prie vartų ir siv 
riko:

— Jo didenybes, sžviesiau- 
siojo Szvedu, Gotu, ir VaudAln

Ypatingai nekurie vyrai, 
Daro suvis negerai, 

Jaigu katro ne myli mergina, 
Tuojaus Baltruviene gazdina, 

JLr žinote, jog be meiles, 
Ne buna veseiles.

Pirmiausia turi susipažinti, 
O paskui susiporuoti,

K

Jaigu mergina su vienu 
meilei kalba,

Kitas tuojaus paima sau in
karaliaus Suomijos, įgauni jos, galva,

Nori atkalbinti mergina, 
Peike priesz jaja josios 

vaikina, 
O jaigu negali nieko padaryti, 
Tuojaus kerszina paraszyti,

Kasolijos, Bremos Verdo Szczo 
cino, Pomeranija, Kasziubu h 
Vandalijos didžiojo kunigaiksz 
ežio, Rugijos kunigaiksžczlo, 
J'ngrijos, Vismarko ir Bavhri- 
• 4 ■ ' a*1 * .

cino, Pomeranija
Ž;o

in besimokinanezius kareivius, 
in araiotas, in szautuvu, 
tuvu ir kilpiniu su vilveziomis

dui-
* «Raitojo moteris.

igas Kordeckis atsisto jo 
igWIlgwieje vietpje ir tarė;
— y^jragaro vartai neperga- 

les- dangaus galybes, nusira
minkite ir turėkite szirdyje 
vilti. Neinžongs atakai linu ko
ja in tuos szventus mums, ne
laikys szitilofte garbės ir tikė
jimo nąmuoše liutevis, ar ^al- —_ .
vinas savo burtu. Nežinau isz-. nauti Dievui. 
A •< * . * . rl* •__ • J' I KaIJ. L!

augs
ės Kordeckis atsisto jo

• 1 . L,

garo vartai neperga-

turėkite szirdyjo

Juojaus buvo insakyta apleisti | tikrųjų, ar ateis in ežia drąsus
• I' I
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t

ūgį

krūvai. Pripratęs jis buvo prie
karos, todėl tarp tu baisiu ar
motu, tarp tu kariniu pri^irėb- 
girnų bdvo jam ramu, lengva ir 
linksma. Dar lengvinus ir links 
miaus bnvo, kad atliko, kaip ir 
priesz numirkiaut, isz viso gy
veninio iėzpažinti — ir gavo

Kvailiai! — mane, kad 
iszųkyriis murus,

tikėjimu inkvoptos szirdys.
Kunigas Kordeckis, b i jodą -

Rugijos kunigai ksžczlo,
nepaini s;

Norints sėdės,
lięt ųę stenes, 

Ba valgyti ka turės, Pas dediene daneszima, 
Kad paimtu in puca mergina. 

Vienas dancsza:
, ’ » «' *■

Ana tokia su vyru szparkinasi, 
Vis tik du vienu sznabždasi,

Jis del josios viską pirkinėją, 
Ir abudu nuolat vaiksztineja, 
Tųs dedasi tarp visu luomu,

jos vioftfspaties, Reino Palaidi-
’ ’ .♦ -w» I « • r* 9 • • -ot i
j

grafo vardu... atidarykite!
■‘ '

iiigas Kordeckis. 
A 1 • 1 A -s! 1j .. . . .

tai dureles vartuose.
1 . % . V K . _ . I . M L . .. . k

Ant kitu nežiuręs.nos, Jiil jako, K1 i vi jos Bergu 
v ? 1'# ■ i i ,♦ 1 i

Leiskit! — atsiliepe kh-

■ Atidaryta bet mažiosioš tik- 
, Raitelis

♦

* ♦ ♦

Laiko pedes vienoje peczeje,
Riksmo daugiausia aibbcze,

J * -
mas, kad neseku tarp žmonių 
baimes, praszalino juos, isz- 
škyrus viena, kuris buvo laiko-

A ' ' Tt|„ 7 ’ » /

Naktis buvo tamsi ir lietin-
•*—i

baimes, praszalino juos, Įsa

jam tik gerais darbais inMtar- mas savo amato žinovas. 
' < . a n ! • i. i___ ♦ •

O kaip fci puikus buvo prie ga,

nusidėjimu atleidima. Liepta

T
buvę tai Lapkriczio 8

kiek abejojo, įafkiaus nfjlMrt 
nuo arklio, ihejp in tniints iv, 
pamate 
klausė:

• i

Nekuriė gyvuliszkai apsieina,

ųo arklio, inejb in tmirits iy f i w v n. * f' ii < 11 h M •amate vienuoliu fcuępa, pa
«#»

1 ' ''■

/ “Mi ,* *

Kaip girti įn ku£ sueina,
I

Avingalviąi,
Kaip gyvuliai, 

\ Avingalviki, 
Niekad nepaliauna,

I
-

Tarp prasezioku ir ponu,
Vienas antra pažino per meile,

_L .j - * L * 1 » *
Ir paskui buna veseile.

i
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ŽINIOS VIETINES.
— Antanas Stulpinas, 328 

W. Centre uli., likos sužeistas 
Bukmauto 'kasyklose per nu
puolimą anglių. Likos nuvež
tas in Asldando ligonbuti.

— Pottsvilles sudžios pra
deda rustai bausti tuos, kurio 
pamot ineja savo prisiegeles 
arba neduoda pinigu ant užlai
kymo. Ana diena nubaudė tarp 
kitu .Iona Borloi ki isz McAdoo

• — Septinta valanda Pane-jaut mokėjimo ' savo prisiege- 
dclio vakara, nuo i..«..L...?...L.? ....
pecziaus kilo ugnis Lenkiszko- Narusevieziu 
jė bažnyczioje Szv. Kazimiero ant $50;

— Visos kasikius Readingo 
kompanijos ketverge nedirbo, 
pradės vėl dirbt petnyczioj.

— West End ugniagesiu 
kamanlda iszdave kontrakta 
ant pastatymo ugnanamio del 
kontraktoriaus Trexler and 
Knoll, kuris apsiėmė pastaty
ti narna pigiausio — už $24,-1 
147.

delio vakaru, nuo

savo

inkaitusio jliai po $30 ant menesio; Aleksa 
i isz Minersvilles 

Antaną Baisa 
i ant $37.50;

Aleksa Kaminsku hz Shenan-

isz
irant South Catawissos ulyczios, Shenandoah 

kuri stebėtinai greitai prasi
platino po visa bažnytėlė. Ug- doah ant $30. Kitados tai tokie 
nagesiai dirbo smarkiai per kaltininkai iszsisukdavo su 
tris valandas pakol liepsna už- penkiais doleriais, bot sziaUien 
gesino. Ta vakara buvo smar- slidžios suprato kad motorus 
kus szaltis, per (ka ugnagesiai su vaikais turi aplaikyt dau-

iszsisukdavo

apszalo ledu. Isz puikios baž- giau paszialpos nuo vyru ku- 
nyteles pasiliko 
apdegusios sienos ir boksztas.
Bledes padaryta ant $60,000 o 
asekuracije maža. Tame laike 
kun. Bienko kalėdojo New Bos
tone ir Merijoj, o kada ji atvo
žė namo, tai prabaszczius isz

tik keturios rie jais apleidžia.
vakara jaunas 

vaikas Win. Doyle 13 motu se
numo isz Gilbertono likos už 
musztas per dideli automobili
ni troka. Vaikas leidosi nuo 
kalno ant rogucziu ir invažiavo

Serodos

SIČIAI^', iCBA j # ...
gailesties net apsiverkė. Pa- • tiesog in automobiliu kuris jin
statymas naujos
kasztuos apie $100,000; planai

bažnvezios ant vietos užmusze.
\Had<>Pati >zaleikio.0

jau daromi ir musu kaimynai 16i7 Wc5t Spruee ulycze, baisei
imsis energiszkai piie statomo apsidegino kada paslydo kuk
naujos bažnyczios.

— Praeita Sereda apie 11 į 
valanda priesz piet, name pas Į

nioje ir užpuolė ant pecziaus 
Gydosi namie.

Franas Perka nekas pi r
Antana Kulinska, Np. 81 B St.,'ko nama nuo Jusaiczio ant W.

, kuri pertais.- 
mergaite Autose 5 metu senu- Pagal naujausia mada ir inve-
atsitiko se kauti nelaime. Juju -Mahanoy Avė.,

mo, pastūmė prie karszto pe- de naujausio budo elektrikinio
vežimėli kuriame gu- šviesa, kuria, užveda Florijocziaus

Įėjo 7 menesiu senumo, vaiku
tis. Vežimėlis užsidegė L_. 
ant giliuko vaikutis tik biski 
likos apdegintas nes motina in 
laika pribuvo ir iszgelbejo sa
vo kūdiki.

nas Boczkauskas' (Flo Eh otriu
bet C°.) 312 W. Pine uli. ir intaisc 

puikius liktorius.

■f Po ligai trijų metu 
sužeidimu kokius aplaike Prim 

Dainiui kas 
Ruszinauėkas, 37 metu, 429 \\. 
Mahanoy avenue, mire Su boto
je. Paliko paezia, sunu
vus kaipo ir dvi feseris Lietu 
voje. Laidotuves atsibuvo S-j 
red oje.

rofe kasvk losią •r

nuo

ir te

Air anglekasiu konven-
25 Sausio, Į 
tarp kitu ‘ 

delegaiu važiuos ir musu tau-1 
tiecziai Juozas Kerszickis isz 
Park Place, Stanislovas Gegu
žis isz Mahanojaus - 
turiolika delegatu i

kuri atsibus
Indianai <4L. Ind., 

važiuos

viso ke- i 
isz No. 9 

distrikto. Visi iszvažiuos Ne
dėliojo 23 diena.

t Seredos nakti. Jefferson 
ligonbutyje Filadelfijoj, po li
gai trijų dienu, mirė Henrikis 
W. Rynkeviczius, sūnūs p. W. 
PrnVm 9QQ\V (b.ntvn
W. Rynkeviczius, sunns p. W. 
Rynkevicziaus, 233 W. Centre 
ulyczios. Velionis turėjo 29 mo
tu amžiaus, gimęs Mahanojuje, 
paliko didžiausiam nuliūdime 
paezia, tėvelius, seseris Sabina 
Hanisek namie, Helena Szukie- 
ne isz Shenadorio ir Czeslava 
Brobst isz Park Place. Velionis 
apsivedė 8 menesiai adgal su 
Izabele, duktere Jurgiu Ben- 
dinsku, 821 E. Centre uli., apsi
gyvendami Filadelfijoj. Velio
nis buvo baigės mokslą Villa- 
nova kolegijoj, prigulėjo prie 
West End ugnagesiu, Knights 
of Columbus ir kitu drauguviu, 
kaipo ir Lietuviszkos parapijos 
Szv. Juozapo. Kūnas likos at
vožtas Ketverge vakaru ant 
10:24 Readingo trūkio pas nu
liudusius tėvus isz kur atsibus 
laidotuves gal Panedelio ryta 
su bažnytinėms pamaldomis. 
Laidotuvėms užsiėmė 
rlus Traskauokas.
•Girdėt, kad velionio tėvas, p. 

Rynkęviczius, taipgi randasi 
menkoje sveikatoje kada at
lankė mirsztanti savo vienatini 
sunu kuri labai mylėjo. Rynke- 
v i ežiu szeimynai ir likusiai 
naezlei sudedame kuonoszir- 
dingiausia musu gailesti isz 
priežasties netekimo juju sū
naus* ir vyro ir lai juos Dievas 
suramina juju gailestyje.

grabo-

WASHINGT0N0 CZIUŽI NETO JAI LINKSMINASI 
LINCOLN PARKE. A

Daugelis žmonių pasinaudojo isz szalcziu kurie su'szalde 
Lincolno prūdą Washingtone, D. C. Ne tankiai tasa prūdas 
užszala, o kada užszala tai szimtai žmonių ant jo cziužineja.
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SHENANDOAH, PA. Philadelphia, Pa. — 
menesio

Vieno 
Fra nu kas 

Draczynsku, 524 North From
senumo Isz Lietuvos.

zapalka* ulyczia, baisei apdegė per už-

No? 100 Tūkstantis Naktų 
Viena" puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera

— Braužydamas !
kurias rado siūboje, Juozukas
Czikevicziu, dvieju metu, 14 N.
Bridge uli., apsidegino baisiai vežė in figonbute, kūdikis mi
ra n ka.
mažulėli nusiuntė in ligonbuti.

si d egi m a vyges ‘kuri stovėjo 
per arti pecziaus. Pakol ji nu-

I )ak t a ra s a pž i u r o j a f;

New Philadelphia, Pa. f Kuo 
uždegimo plaucziu mirė Kazi
mieras Jemonaviczius, 42 me-

re.
— Parapinėj mokslainej ant 

47-tos ulyczios kilo Ugnis. Ta
me laike radosi apie 900 vaiku 
po priežiūra 17 miniszku, ka

KALĖJIMAI LIETUVOJ 
ESĄ PILNI ARESZTUOTU.

Vienas Czikagictis vakar ga
vo isz Kauno laiszka Įkuriame
autorius, be kitha, raszo:

“Gruodžio 16 dienos vakara 
nuėjome gulti ramiai, o ant

tu, gyvenantis ant V ater uli- fcus laukan o 60 vaikus i.szgial-
l Kiriulnnuis; tik trnmna i

ramiai, 
rios pasekmingai iszvede vai- rytojaus atsikėlė radojn, jau

ežios, sirgdamas tik trumpa 
laika. Velionis paliko paezia ir 
vaikus Lietuvoje, kaipo vien'- 
broli czionais.

sirgdamas tik

REV. C. H. HEUSTIS

J

>į 
k

Rev. Charles H. Henstis isz 
Toronto, Kanados, . likos isz- 
rinktas generaliszku sekreto
rium d ra ugu vėjo Lords Day 
Alliance in vieta atsisukusio 
Rev. W. M. Rochester.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
‘fl

i
I

I

!

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, 
gybe nauju )»<«»vmmu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot, 
puikiai drueziai apda
ryta kietais nudeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

&
W. D. Boczkauxkas-Co.

♦

Mahanoy City, Pa.

bu dau- 
pa veikslu

drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmarglntais 
viražais. Didumas knygos 9 % per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
Imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vicszkclio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravlmas; 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................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, ko kouluocziu, Raganius, 61 pus. 20c

audeklinaia

apisaka isz

15c

... .15c

H

No. 131

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną.
61 puslapiu................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolel Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdl- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.....

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

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Molinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu....

Puiki istorija apie Joaa- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. . . . 35a

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
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu.................................. 15c

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

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukns, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli- 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili-

Debosolis. 77 puslapiu................... 20c
No. 107 Koturios istorijos, apie 

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
noja nevalioje, Javorovas ir jo kliu*
tls, aplo kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje telpgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita azi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu.. . .25c

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

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

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
gahiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, telp-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

;No. 1|2 Trys apisakos apie Pinin • »» * . k

nauja valdžia. Naktį buvo pa
daryta revoliucia. Žmones tiek 
raminasi, kad nebuvo kraujo 
liejimo ir dabar rodos viskas 
eina savo keliu. Daug žmonių 
suimta ir dar vis suima. Kalė
jimai pilni aresztuotu, žinoma, 
daug nekaltu. Bet apie tai ne
galiu daugiau raszyti...

Laiszkas iszsiustas 
no Gruodžio 21, 
diena po invykinto perverto.

. .35c

bojo ugniagesiai 
ežioms. Bledes 
5,000 doleriu.

— Izidorius Balcziunas, 40 
metu, užsimusze ant vietos nu- 
puldatnas nuo trepu 
damas sprandą.

su 
padaryta ant*

kone-i.

Tamaqua, Pa. f Sc redos die
na mire Warne ligonbuteje 
Pottsville nuo uždegimo plau
cziu Leonas Petrikis, 37 metu. 
Velionis paliko dideliam nuliu- Anna Benett, 
(liniia paezia Urszulc (Pajau- restorano, 148 W. Van Burei.

* , Street, liko užpulta ir apiplesz- 
ta plesziku vidur-mieszcio gat 
vej, jai neszant restorano pini
gus in banka.

Kiek laiko atgal du pleszi- 
kai buvo užpuolė ja 
ir atome apie $700, bet jos 
szauksma 
raitasis polieistas,

Warne

Chicago, Ill.

nusilauž-

— Lietuvaite 
k a f. i ore Kaklioa

1 J

i z Kau- 
Uiigi penkta

if z Mahanojaus)jute
dukteria ir du sūnūs.

Laidotuves atsibus Subato-
9 valanda su bažnytinėm 

apeigomis S.S. Petro ir Povy 
lo bažnyczioje.

t

vien;

.h

restorane

Goal Dale, Pa. — Marijona 
Skiukiene, seniause gyventoja 
szio 
ligai turėdama 94 metus. Pali
ko szeszis vaikus, 
anuku ir praanuku.

apie 
pagelbos

seniause
io mieflo, mįre po trumpai, ■ pleszikus suome.

• • a. « w « a

I

užgirdo 
kuris abu 

XT

szeszis keliolika MALDAKNYGES

No. 185

PO-INMETE GRANATA 
CHODNIOS” MOKYKLON.
Laikraszcziu praneszimu, nak 

t i in Gruodžio! diena nežinomi 
žmonys Babtų miestelyj mete 
in Ixmku draugijos 
nia” granata,
muszusi, nes mokykla buvusi 
tuszczia.

( <

. .. .20c
Labai smagi

“ Pochod- 
kuri nieko neuž-

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rasti n u kas, Kumelaite prio 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

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 nekuria 
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, 
Saule geriausia vedintoji..........15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu....

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................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kijo, Alute duktė kun. Keminu?, Bo
ksztas ant salos Dago. 64 pu< .. .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... ^ISc t

No. 144 Penkios istorijos Apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paltu- 
tninkas, Ar pasmauki tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu...........15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele .

No. 146

....15c 
dalis)
Ila isz

PANEVEŽYJ ESĄ SUSŽAU- 
DYTI KETURI AGI

TATORIAI.
Kaunas. — Panevėžy j, kaip 

pranesza, 
turi Lenkai, vienas Donia- 
ezows ir trys jo.sūnūs. Jie bu
vo kaltinami del
Lenkijos naudai. Tas praneszt- 
mas kol kas betgi dar nėra pa
tvirtintas.
kuri priminu buvo priesziuga 
bot kuriems žingsniams priesz 
Lietuva, dabar ima garsiai rel- 
kaauti intervencijos Lietuvoj, 
idant apgynus tautiniu Lenku 
mažumu teises.

(3

n
Garnys 
Pilako- 

North Broad
f uneli 

15 57G

Frackville, Pa. 
paliko puiku 
niems ant 
Mountain ulvezios.

— Vincukas Paulaucku, 13 
metu, eidamas namo if z moks- 
laines paslydo, 
žeisdamas uosi.

baisei
Turėjo būti 

nuvežtu in Ashlaudo ligonbuti 
ant operacijos.

M1S1-
rn

tMinersville, Pa. f Giri liūs 
Botyrius, 17 metu kuris likos 
užmusztas Minersvilles fabrike 
per elevatorių praeita Petny- 

likos palaidotas L’tarnin-ežia, 
ko ryta su bažnytinėms pamal
domis Szv. Franciszkaus baž
nyczioje. Velionis paliko tėve
lius, tris brolius ir dvi sesutes. 
Laidotuves buvo dideles o gra
bas buvo papuosztas daugeliu 
vainikais ir bukietais žiedu ku
riuos paaukavo gimines ir pa- 
žinstamai. Lai silsisi szventoje 
ramybėje jaunas nuskintas žie- 

lai Dievas suraminadelis ir 
nuliudusius tėvelius.

Isz Mahanojaus lankosi ant 
laidotuvių Juozas Žalis su duk- 
tere, ir p. A. Sakalauckione.

South Boston, Mass. —Czio
nais randasi suvirszmu penki' 
tukstaneziai Lietuviszku $zeį-; 
mynu taq) kuriu atsiranda vis- 

Norints turimo ir bažny 
ežia, bet Katalikystą neužlai-J 
koma kaip privalo būti. Gyve-i 
nimas pasileidęs o isztvirkeliu 
užtektinai, nes yra apie 60 gy
va naszliu kurios pasimetė su 
savo vyrais, ne tik ka prisikal
bina jaunikius bet ir vyrus, su 
szeimynoms, tieji pavoja namo,ti 

IVl^ I UCLiC. VVipK1 VIIIAUII15 •*! • _ 1 •

k.lpo eile. Ir dekliamacijo.. 92 pua Į tvaiko savo szeunynoles ISZ

žmogus 
Knyga

I ko.
I

f

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama

lapių, popierini apdarai.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 

MAHANOY CITY. PA.

Preke 25c ' stllbu be reikalo daužo per 
veidus ir visaip paniekineju 
savo motorus. Yra ir tokiu, kn 
gyvena su svetimais vyrais —

1

™CoE dOl ™ika™dila žodžiu tikra Sodoma. ' Buika-
raszyrno, del vaikams. • treke loc ,. . , . ,, . .

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

linga czionais Baltruviene ant 
padarymo gero parddko.

I

Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinolis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

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

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta insos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai...................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz-

buvo suszaudvti ke- v 
vienas

agitavimo

Lenku visuomene, .20 c 
apie 61 puslapiu

gąl galva-žudžiai, Ražanczius iszgtl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposolei, Kaip traukt giliu- 
knjnai einiki ir kiti szposelei..

113 Penkios istorijos,
Burike ir Bųrikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakęi acitiko (dzūko pasaka 
Užliekoš isz aonoves padavimu, Peary

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

imas; vargdeines. Meile kudykio, ir 
Dvj dainos. 47 puslapiu................. 15c

No. >115 Puikios istorijos apie

anV žemgalio arba kaip jisai atrado
žemgali. 64 puslapiu.....................25c .................................... 15<

Dvi istorijos apie Adka
Nihilistu, Stebuklas kuezios nokti.
61 puslapiu................................... ISc

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninku Joną, Vaikinas, ir 
Stebuklas. .74 puslapiu.............. 20c

Lerdcijos užsienio reika
lu minsteris Zaleskis, Franci- 
jos patariamas, huU x, tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 

ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus.

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninko, Luoszįs. 
62 puslapiu ......................   . 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................   15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu*....... 15c

Nq. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaua, Isz- 
gydintas, Budelis X,- Kuningalksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiui/.»iv a.. 15c 

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra-

♦ » i » į « _

U

nori tai'kvtis 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au- 8U Sovietu Rusija ir stoilgiaL
ksuoti lapu krasztai. ................. $1.50

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

No. 190 Visuomet, 
gėlo katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256

• •

malda-kny-

iszvengti susikirtimo su Lietu
va, kadangi tatai pakenktu 
atsteigti normalius santykius 
su Rusija. Zaleskiui rupi san
tykius atsteigti del to, 
Rusija yra geriausia

prod u k- 
Jis tatai stengias isz-

j
. .25c

.15c

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

kad 
rinka

puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir margaitėms.. $1.50

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

ANT PARDAVIMO.
i-

Gera sziaucžiu szapa, geriau-
šioj vietoj įtaiostė. Visos reika
lingos maszinos, visos beveik
naujos. Randa tik $20 ant me
nesio. Parsiditos pigiai.

John Kolnick
18 B Street, 

Mahanoy City, Pa.
W.' TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja k u nūs numeirellu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, vesoliju, pašivažinfljimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

"L?
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Lenkijos pramones 
tams, 
vengti karo.

Nežiūrint to, jis labai su
sinervinęs del padėties Lietu- 
vop. Praeita savaite in Vilnių 
buvo atsiusta kariuomenes su
stiprinimu ir oficialiai pripa- 
žystama kad 4‘del visa ko Len 
ku sargybos kariuomene pa
sienyj tapo trigubai padidin
ta.0 ,c<

RIAUSZES GARDINO 
KALĖJIMĄ.

t Gardino moterų kalėjimo 
kalinamos politines kalines 
moteris protestuodamos priesz 
kalėjimo administracijos; elge
sį paėklebo badavimu.
rys palaiko ir vyrai *kalinial, 
kurio, nobitenkindami vien ba
davimu, pradėjo daužyti kalė
jimo inrongimus ir šukele di-

,• Gardino moterų

Motė-

džiausi triukszma. Kivirczui 
likviduoti ifez Varszavos pa
siusta tuln tikra komisija.

181 
35c

beliš. Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu...............................    .15c

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Vari 
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 15c

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolema, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki ▼alėtai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu liju. Mes užlaikome invak 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdiea drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges Ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsiom* žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviukus 
kolonijai- Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y,u




