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ISZ AMERIKOS
ISZMIRE ISZ GAILESCZIO; 

APGAVINGAS 
APSIVEDIMAS.

Coatesville, Pa. — “ 
sutrukusios szirdies isz gaik 
ežio,” 
m i rėžiai Margarietos Ignatz’- 
ienes kuri mirė ana diena li- 
gonbuteje, atsisakydama val
gyti per kelcs sau vai tęs.

Trys menesiai adgal mergi
na atvažiavo isz Austrijos’ ap
sivesti su Ignatz’u, kuris sakė
si esą profetęrium inokslaino- 
je, bet po apsivedimui pasiro
do, kad jisai yra paprastu dar
bininku fabrike. In dvi sanvai- 
tes po šzliubui motore sumano 
Htigryžti adgal pas tėvus in 
Aust rijo. Vyras nenorėjo josios 
kilti ir in jaja szovo kelis kar
tus, sužeisdamas nepavojingai, 
bet pats mirė nuo kulkos kuria 
sau paleido in krutino. Motore 
taip buvo nuliūdus savo padė
jimu kad mirė nuo sutrukime 
szirdies.
APSKUNDĖ UOSZVIA ANT 

25,000 DOLERIU.
Philadelphia, Pa. — Bjau

rus tai dalykas, jaigu uoszvc 
kisza savo smvpa in gyvenimą 
sūnaus ar dukters, per ka dau
geli kartu gyvenimas payra ir 
porele persiskire kaip tai atsi
tiko su Madelina Luddy, moti
na szesziu vaiku, kuri apskun
dė tavo uoszvia ir vyro seseri 
ant $25,000 už nupleszima szlb- 
ves i r a t kjįl >i lį^mi >19-
Mete uosžve pradėjo pla
tinti liežuvius po kaimynus 
apie savo marezia, buk gyvena 
nepadoriai, kad tik vyras su 
jaja persiskirtu ir jaja apleis
tu. Na ir uoszviai ipasiseke su
ardyti laiminga gyvenimą, už 
ka dabar marti skundže uoszve 
ir ♦eseri savo vyro.
MOTINA SUCZEDINO

SUNELEI PRASZVILPE.
Chicago. — Alvina Lesinska, 

1316 Julian uli., per daugeli 
metu suezedino 4,500 doleriu 
idant tilptų isz ko gyventi ant

Mire nuo
?s-

taip nutarė daktarai po

VAŽIAVO ATLANKYTI 
SAVO ’ SERGANOZIA 
DRAUGE, PATI LIKOS 

BAISEI SUŽEISTA.
Wehrum, Pa. — Mrs. Josefi

na Abranio, Itale moteris stai- 
gai apsirgo nežinoma liga. Vie
tinis daktaras palieiie jai kad 
važiuot', in Ii gon but i tiksle 
operacijos na ir taip padare. 
In ant/a diena atsibuvo pasek
minga! operacija, jos gera 
drauge Mrs. R. Delegrani 
tarė važiuot i atlankyt ligone— 
savo drauge. Važiuojant auto

minga!
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PRAKEIKĖ
KARALIŲ

ZOKONINKAS PRAKEIKĖ 
UŽ TAI KAD PERMAINE 

KALENDORIŲ ANT 
GREGORIANSKO.

SUKAPOJO SAVO AUKA IR
UŽKASĖ SZMOTUS

4 Pi I ’ Li * *

GIRRIOJE.

Varszava. ,?--r Gaf padarius 
Leonas Berlępyicz isz Vyezul- 
kos, eidama^ pei\girraite, pa-

*U>m iu i

TURI 14 METU O JAU LEKIOJA SU AREOPLANU.

dabar mus smuklininkai jau 
pelno mažai turi, jau prie kos- 
tumeriu gabu prielankus, bet 
jau kostumeriai puczesi ir su 
ponais karezemnykais nenori 
reikalą turėti vyriszkai, jei Im
tu isz savo noro bet tas viskas 
dedasi isz neturto.

Jau kaip žiūriu per toli nu
rėpliojau nuo Naujo Meto už- 
i.-isvajojus apie praeiti, o da vis
kas likos neapraszytn. Dabar 
pas mus Naujo Meto dienoj at
rodo ir szvente ir ne. Dirbtu
ves tai užsidaro kiekviena, 
krautuves užsidaro taipgi bei 
no visos. Laiszka-neszei vaiksz- 
czioja ir negalima tikrai pasa
kyti kaip ta diena atrodo, oi 
taip sau truputi‘keiseziau kaip 
kitas dienas ir viskas kaip ve
jas pro ausis praszvilpe. Taip 
nuo seno laiko lankomas Nau
jas Metas praslinko, liko tik at
mintis ir visi žmonelei vol stojo 
prie savo senovės užsiėmimu ir 
jau pamato patys kad visviena, 
ar senas ar naujas metas vis 
reikia kaktas suraukus dar
buotis del vargingo pragyveni
mo. Taip ir slenka metas po 
metui, menesis'po menesiui lan- 
kent vis geresniu laiku, o tie 
geresni laikai 'turbu't gerokai 
greitesni, jie mus lankomus lai
kus pralenkė ir nuo mus vis to
lina: i kaip nužiūrėjimas rodo, 
ti|i pas mus Scotijoj turbūt 
siln'ku bus sulauk'ti ir pavyti 
tie geresni laikai.

Dabar da ir eiles prisieis pa
kalbėti apie gerai prasiplatinu
si užsieni i ma (gem i) 
spardymą” kuris 
žiemos laike labai placziai 
tojatnas ir po visus krasztus 
Scot i jos ir Anglijos. Bot ta pa
liksim ki'tam kartui nes jau ir 
taip po Naujam Me'tui pusėti
nai pasikalbėjom. Toliau bus 

• “szunu lenk-
Po tam apie kitokius 
sportus ir užsiemi 

mus, apie sueigas mitingais va
dinamus, taipgi ir apie darbi
ninku: kurie ant tu mitingu ne
silanko. Vienu žodžiu, apie vi
sas smulkmenas lieczianczias 
darbininku būvi. O tuom kart 
■sudiev iki kitam kartui. Mel
džiu nepalaikyki! už bloga ma
no silpno apraszymo, o jei kas 
galit geriau, asz tam esu ne- 

tik 
galit, o jei kas galit o neraszot, 
tai ne neburbekit (ar gerai ar 
blogai, kas veikia tas prasi
kalsta,'.o kas nieko neveikia, 
ta: taipgi, kad neveikia.

Szkotinskas.

I *

mato kaimyno simu Adoma1 
Marczevicza, 22 motu, kertant 
maža medeli. Berkoviez jau 
nuo senei turėjo iicapykania 
ant Adomo, pribėgęs^ prie jojo,

Bu k a reszt, Rumunije. — Ka
ralius Ferdynandas, karaliene 
ir patrijarka likos prakeiktais 
ant pamokslinyczios Katedro
je per zokoninka isz Athon kal
no už tai, kad priėmė Grego-1 
riansko (Rymo Kataliku) ka
lendorių. Kada apie tai dagii’- 
do Bukaresztanskas patrijarka 
be pavelinimo karaliaus, palie
pė zokoninka uždaryti kalėji
mo ir atiduoti ji po priežiūra 
daktaru idant tyrinėtu jojo 
protą, bet daktarai po isztyri- 
nejimui persitikrino, kad zoko 
ninkas yra sveiko proto ir da 
sveikesnis nekaip patys dakta-

senei turėjo neapykanta
1 •.« ' < »■ . • • .•

pradėjo baisiu ant jo' keikt ir

mobiliu kasžin kas sugedo. Su
stojo >• žale kelio norėdama 
pataisyti kas jam buvo bro
kas, tame kitas automobilius 
kasžin isz kur atbėgo su dide
liu smarkumu, trenkė in sto
vinti automobiliu ir abudu su
sidaužo ant szmotu ir tai moto
re! sulaužė abidvi rankas. Tuo
jau.* ir ja nuvcv.c pas jos ser- 
ganezia drauge in ta pati li- 
gonbuti kurioje radosi 
drauge. Dabar abidvi guli vie
nam kambarį.
ANIUOLAS NE MOTERE.
Newark, N. J. — In laika vie

nu metu Vincas Juzvik, 42 me
tu t tojo prie sndžia 21-ma kar

dą už
dingai savo'prisiegeles Onos 26 
metu ir tai daugiausia be ma
žiausios p rieža&l i es 
irVna bandė jam atiduoti 
procentu paneszta skriauda 
kada jam perkirto guogia su 
torielka kada jaja pradėjo 
muszti 22-ru kartu. Ona suti
ko Vincuk ui dovanoti ir gyven
ai M4a;L<& joj* jaigu .<u jaja pa^ 
sielgines žmoniszkai. — Isztik- 
ruju Ona yra aniuoleliu jaigu 
in viena meta iszkentejo tiek 
kumszcziu.

SUMUSZE PACZIA ANT 
SMERT.

Chicago. — Jomis Tamasevi- 
cziuf, 38 metu, gyvenantis ant 
5227 W. Chicago Ave.J sumu- 
szes savo neszczia motore kuri 
tikėjosi neužilgio pagimdyt kū
diki, nuo ko įniro, likos aresz- 
tavotas ir uždarytas kalėjimo. 
Kaimynai prisiege, buk motore

f
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jos

su plak ima nemielaszir-

Ant galo 
su

>

jiems prisipažino priesz smert 
kad tai darbas josios vyro.
GAL TURES SĖDĖTI UŽ 

ISZM AUD YM A 
LIETUVAITES.

New York. — Apeliacijų 
teismo teisėjai vienbalsiai pa-

kurie ne buvo taip paezedus tvirtino Carroll’io bausme už 
kaip juju motina. Palicije abu- kreiva priesaika sarvszy su

senatvės* bet netikėdama in 
bankus turėjo paslėpus pinigus 
namie, kuriu nejudino, nes 
dirbdabo fabrike aplaikydama 
14 doleriu ant sau vai tęs. Le
sinska turi du sūnūs, 16 metu 
Ludvika ir 15 metu Antana,

. , „ „ ______ t________ i saryszy
du aresztavojo laike apipleszi- maudyne Tereses Daugeliutes
ne ji md kromo. Pas Antana su-' szampane pereitais metais. Tas 
rado 240 doleriu, buvo tai pini- teatru rengėjas turės atsėdėti 
gai isz motinos bankus. Brolis meta ir viena diena kalėjimo ir 
Ludvikas turėjo 790 doleriu.
Motina likusius pinigus nune- 
sze t nujaus in banka, nes

sumokėti $2,000 bausmes 
vienok sako dar'kels dalyka in 

su- Washingtona, bet vargu ir ton 
prato kad tai f augia use vieta ka laimes.

Žinios isz Chicagos sako,isz kurios sunelei daugiau ne-1
pasiskolins. i kad Daugeliuto negyvenanti
PALIKO ‘____________

HAYES $3,000,000.
John Whalenr*

KARDINOLUI levi,s motina atsisako 
l reporteriams pasakyti 
Į Terese randasi.

MINYSZKA ATSIŽADĖJO 
MILIJONUS.
York. — Grace Min

ford, minyszka, iszsižadejo du 
szimtus milijonu doleriu, ku
riuo: jai paliko po ndreziai jo
sios tėvas L. W. Minford, fab
rikantas cukraus isz Deal, N. 

bet su tuom tikslu, jaigu 
dukrele isz: ižades katalikisz'ko 
tikėjimo. Grace, 'turėdama 21 
metus, inženge in Dominikonu 
kliosztori 1909 meto, pasipric- 
szindmha levo valiai, kuris bu
vo protestonu. Pasilikdama mi
nyszka, žinojo gerai, kad jai 
tėvas nieko nepaliks po mir- 
cziai. Tėvas daugeli ‘kartu sten
gėsi jaja prikalbint idant pa- 

į mestu kliosztori, bet duktė sta-
> u

kur

virai p isznietineti jani.’ Daejo
’ M r” ' • f

prie karszlt u įžodžiu, Berkoviez 
isztrauke Adomui ’ isz ranku 
kirvi, reže jajn per galva ir tas 
nukrito aut žemes apsiliejas 
krauju. Ne gana to, da jam už
davė kirviu penkis y plis ir su
kapojo k ima in kėlės dalis.

f / V t I »• 4 • 1Zudiritojas po tam iszkase 
duobe, iinlejo sukapotas dalis, 
užkasė ir nuėjo namo. Tėvai 
nesulauke savo sūnaus, pradėjo

liti!
*f i *
1 h

Norint s vos turi 14 metu, o 
Moines, Iowa y rag erų lekiotojo, 
szinitus myliu tolumo isz Dės 
pats vienas ir atlėkė pasekmingai atgal, 
szeszi menesiai atgal.

bet Laureatas Koons isz Dės
Nesenei nuleki* jisai trisnulėkė jisai 

Moines in Omoaha, Nebraska, 
Iszmoko lekioti tik

rai, ir paleido ji ant liuosybes.
Iszleistas isz kalėjimo tėvas 

Voznesca, pradėjo skelbti, pa
mokslus ant ulveziu sakvda- * • 
mas kad karalius karaliene Ir 
kiti virszinin'kai užsitarnavo 
ant prakeikimo kad priėmė ta 
kalendorių. Ant galo vela ga-» 
vosi in katedra, ‘kur antru kar
tu prakeikė karalių. Toji žino 
padare nemalonu inspudi 
žmonių. Karaliui Ferdinandui 
kuris yra lengva-tikis, 
nepranesztą apie iszkeikima

ant

nieko

( i.

jeszkoti ir su pagelba palicijos, 
atrado naujai užkasta lavona. 
Pėdsako i žudinstos daejo lyg 
Berkoviczo, .nes artimojo žu-

t p ”

dinstos i-urado jojo kruvina 
skepetaite. Žadintojų uždare 
kalėjimo.

APVOGINEJO TURTINGUS 
IDANT SUSZELPTI 

VARGSZUS.
Aristokratinuo-

nes
I*

• <
Varszuva..
Varszuvos rateliuose kilo 

sensacijos suėmimu
%

idaflt jt nesuerzinti.

PASKYRĖ

New York. — ..
turtingas Airiszis, kuris mirė 
31 Decemberio, 1926m, paliko 
puse savo turto, tris milijonus 
doleriu del kardinolo Ilayes. 
Kita puse turto eis del giminiu. 
Whalen buvo nevedes.
PASIDARĖ MIRTI DINAMI

TU, BET PATI PABĖGO.
Houghton, Mich. —' Mare 

Koska isz Painsdale, vos ne
pražuvo drauge su savo vyru, 
kuris su jaja drauge norėjo isz* 
lėkti in dangų su pagelba di
namito. Vyras inaidejo szmota 
dinamito in kiszeniu, uždegė 
knata, pagriebę savo paeziule 
in glebi ir lauke eksplozijos. 
Motore isztruko isz vyro glėbio 
in laika, nes in kolos sekundas 
okrtplozije sudraskė vyra iii : 
pzmoteliusj. 1 L

Y M

,n I ežiai atsisako tai padaryt.

SOVIATAI 
702,500,000 RUBLIU ANT 

APSIGINKLIAVIMO.
Moskva. — Sovietinis finan

sų ministeris Brukanov apreisz 
ko, buk isz ])riežasties neramu
mo Lenkijoj, Soviatai yra pri
versti padidint iszlaidus ant 
aptiginklavimo. Ant 'to tikslo 
dabar paskyrė 100 milijonu 
rubliu daugiau szimet, ne kaip 
1926 mete. Kasztai užlaikymo 
kariuomenes isznesz szimet ant 
702 milijonu doleriu.

SNIEGAS UŽGRIOVĖ DU 
KAIMUS, DAUG ŽMONIŲ 

SUSZALO ANT 
SMERT.

Tiflisas, Soviatine Republi
ka Georgia. — Du kaimai dis- 
t rikte Anidorenske, likos visisz
kai užgriautais per sniegą ku
ris nuslydo nuo artymo kalno. 
Telegramai skelbia, buk tik 
penki žmonys likos iszkastais 
lyg sziam laikui.

Visam Transkaukaze viesz- 
patauje baisus szalcziai, kokiu 
nepamena nuo daugelio mot n 
su daugeliu sniego. Daug žmo
nių suszalo ant smert, kaipo ir 
tukstaneziai gyvuliu, vyno 
daržai suszalo ir laivai susto
jo plaukinei nes marios nžsza- 
lo.

INFLUENZA SIAUCZIA 
PASIUTISZKAI 

EUROPOJE.
Berlinas. — Badai paežiam 

mieste serga anlt influenzos 250 
tukstaneziai žmonių. Mažiau
sia žmonių serga Manieže, kur 
randasi bravorai dirbanti gera 
alų ir todėl žmones apsisaugo
ję nuo influenzos gerdami gera 
alų.

Madrid, Iszpanije. — Dauge
liuose mies'tuose likos uždary
tos mokslaines isz priežasties 
prasiplatinimo influenzos.

Amerikonai yra pasirengo 
ant koyos prieszais taja liga, 
bet kas isz to, jaigu žmones ne 
turi su kuom kovoti prieszais 
taja bjaurybia — guzutes ne
duoda o alaus neturi. , .

se 
nemažos 
dvieju jauni!* gerai žinomu in
žinierių, kuriems ,durys visa
dos buvo atdaros in didžiausiu' 
aristhkratu namus.

Istorije tokia. Praeito szesz- 
tądienio naktį marszalo Pil
sudskio rūmuose buvo balius, 
kur tarp kitu aukszln svecziu 
buvo ir minėti du jauni inžinie
riai. Balius tęsęsi beveik per 
visa nakti. Apie ketvirta va
landa vienas minėtu inžinierių 
Hgo'ko su jauna vieno turtingo 
gydytojo žmona. Szokiui pasi
baigus jis galantiszkai pabu- 
cziavo jos ranka ir po to tuo
jau pranyko. Netrukus po to 
daktaro žmona pastebėjo, kad 
ant jos rankos nebera bran
gaus, deimantais sodinio braš
kėto, vertes 1.0 tukstaneziu do- 

Ji intaro inžinierių, su
kuriuo paskiausiai szoko, bet 
jo baliuje nebuvo. Isz szveica- 
riu sužinota, kad jis su savo 

savo

ne surado, kad betureziu szei- 
įnynos, kurios knygose buvo 
inraszytos kaip paszalpa duo
tos, isztikro tas paszalpas bu
vo pilnai gavusios. Dar dau
giau, knygos parode kad abu
du inžinieriai brangmenu, ku
riuos jie isz turtingųjų ponu »r 
poniu vogė, sau ne vieno cento 
nepasilai'ke, bot, paverto pini
gais visa atidavė betureziams. 
< Abudu inžinieriai tapo suim
ti, bet del ju ramaus laikymos 
ir atsisakymo k a nors placzian 
pasakoti apie savo keista lab
darybės difi’ba, policija inta- 
ria, kad jie beg nebus pamiszc. 
Del’ to, priesz iszkolsiant byla 
jie psichiatru komisijai isztir 
ti.. . • Jti, .

ISZ SKOTLANDIJOS
' (DuncRza nitiAu skaitytojas Saules)

■
Craigneuk, Scotland! ja., — 

Kiekvienas kuomažiauses gy
vūnėlis, ar kiekvienas didžiau- 
ses sutvėrimas turi savo pri
gimti ir paproezius, taipgi ir 
kiekviena laida nuo to neatsi
lieka, turi savo kiekviena tos 
■szalies /paliktus blogus ir ge
rus papn)Cvziiis. Už tai nors tru
puti apie.tai ir pakalbėsim, jau 
kaip dabartini laikai rodo tas 
visiszkai nebutu.veiJt‘c$ apie tai

buk

'Will i u,

jau, prisiriktuoju ant tos isz- 
kilmes gerymo.ir valgymo. Se
na meta peikdami palydėti, o 
nauja sutikti linksmai sveikin- 
damiesi ir maiszindamiesi vie
tomis iki apalpimui, pasitikė
dami nauju metu geresniu ir 
linksmesniu, ta iszkilme prasi
deda baigent sena meta, bet jau 
po dvylikai nakties, kada nu- 
skambina nekuriose bažnyczio- 
se ir nureke-nekurie dirbtuvių 
szvilpukai, nes mažai szimet 
szvilpuku reke, ba daugumo da 
nasrai užszale,,' nuo pradžios

Joriu.

straiko neszildomi. Tada tai 
jau prasideda tikros vaiszes ir 
višoki geri linkėsimai vieni ki
tiems. Neatsilieka nuo to mo- 
teres, seni, ne jauni, daugumas 
taipgi ir Lietuviu tuos papro
ezius pasisavinę ir taip iszkil- 
mingai praleidžia. O kurie ge
riau prif irisze prie senovės pa- 
proeziu ir karsztesni prie isz- 
pildymo tu iszkilmingu apeigų, 
tie daugiau prisistaravoja ir 
ant rytojaus da pas vieni kitus 
lankydamiesi kaip avinukai 
tos dienos slabnom kojukėm 
vaikszcžioja. Nauju Metu die
na smukles Uždarytos tad arti 
vakaro jau ir vėl pradeda tvar
kei apsieiti ir isz Naujo Meto 
maloniu laukti.

Bet czion rodosi jau prasta 
malone. Jau ant pradžios naujo 
meto užsitraukė daugumas ant 
saves naujas bėdas. In vieta

spardymu
‘ ‘ boles 

ypatingai 
i va r-

paaiszkinta apie 
tynos. ” 
visokius

kad jis 
draugu nesenai sode in 
au ton lobi 1 i u isz va ž i a ve.

Tuojau duota žinia policijai, 
ir imta jeszkoti. Pagaliau rado 
ir jeszkomaji inžinierių, kurs, 
kaip niekur nieko, mandagiai 
vedžiojo ja po instaigos raszti- 

aiszkindamas jos darbuo-nes, 
te.

Pasirodė, kad instaigoj kas
dien dirbo apie dvideszimt tar
nautoju — rasztininku, knyg- 
vedžiu ir tt. dalindami isz 
draugijos fondu paszalpas be- 
tureziams. . : .

•Policija ome varyti milži- 
niszkas sanskaitu knygas it- 
vienoj ju tarp laksztu rado 
žuvusi daktarienes deimantini 
braslieta, o taipjau ir daugiau 
vogtu brangmenu ir briliantu, 
vertes 50,000 doleriu.

Sanskaitu knygos ir
skaitos buvo vedamos ak ura- 
tingiausiai. Vogti daiktai kny
gose buvo inraszomi kaip gan 
ta dovana”, ir szalia paduoda
ma vard.as, pavarde ir szalia 
paduodama vardas, pavarde ir 

“davė-
Taipjau akuratingai h,

a py

kalbeli; bą’daugumai Szkotie- 
cziu gyvenimas gerai žinomas, 
;bet randasi draugu Ąmei’ikie- 
eziti ar kilu szaliu gj-ven toj u būti keletas szilingu suvartota 
kurie mažai apie mus szalele ir 
jos paiproezius žino, tad ir noi

ar skolas a'tsimoketi ar drabu
žis im i t aisyt i ar ant maisto ke-

riu toms žinioms pasidalyti, o 'liom dienom užsilaikyti, o czion 
’ ■» * * •^•1* <"» .1 ii 4 iro i/\ Ir <1 !*/•*> t y %

ninkam ant naudos, o sau ir 
szeimvnai ant skriaudos. Czion 
tai noapvvarstymas pasibaigus 
sziam metui vela reiks szita 
peikti, o patys kaltininkais bū
dami, da naujo meto tik lankot, 
ir ji sulikti jau naujas bedas 
užsitraifket tad atminkit ir bai- 
gente.- nokaltykit, Asz taipgi 
ant tu iszkilmiu net in dvi vie
tas užkviestas buvau, bet kad 
isztengti isz abieju puriu, ne
malonumo pe in viena dalyba li
ti negalėjau gaila, ale ir gerai 
padariau. NObus da pilnai du 
desetkai mdhi kaip buvo Nau
ju Motu Uipnojo smukles atda- 'L M * i • - A A «

da aiszkiau pasakius pasikeis
ti, nes užsitikim kad atsiras ir 
isz kitu szaliu savo vietinio gy
venimo paproezius kurie nepa- 
tingęs aprėžyti, tokiu bildu ir 
iszeis pasikeitimas, o gei’biama 
Saules redakcija rodos to taip
gi neatsakys ir prisimintas tos 
nuomones žinutes patalpls. Tad 
pirmiausia ir (pradėsim nuo 
Scot i jos paproeziu, nuo Szven- 
tes Nauju Metu, o toliau imsim 
ir 1 '

prioszingas, raszykit kas

viskas nuėjo ant vėjo, karczem-
ATŠALIMAI.

k i t u s / . a t) ra sz i no t i, netik 
szveneziu paproezius, bet ir ki
tus, vienu žodžiu isz viso gyve
nimo ir apsiejimo tos szalies.
. Nežinau kaip kitose szalyse 
bet pas mus Scotijoj Naujas 
.Metas szveneziama iszkilmin- 
gai, bet tikriau pasakius ne 
Naujas Metas, bet Naujo Meto 
naktit, sena palydint, o nauja 
.sutinkant. Riktuojasi žmonelei 
isz kalno nors ir nedavalgius 
būnant bile tik susitaupinti ir 
ant tos Nauju Metu iszkilmcs

ros ir ta diqna shniklininkai sa

adresas udavėjo’1 ar 
jos.” 
smulkmeningaL buvo vedamos 
apyskaitos, kada, kam ir.Jktėk 
paszalpos duota.

,’ j Policijos ekspertui, patikli-

Skaitytojui isz Albany, N. Y. 
— Tomistai gerai nesupratai 
apraszyma tojo paveikslo. Mu
su tikslu yra neinžeisti jokios 
tautos, kokis jisai nebūtu. Jai 
gu paminejom kad tai buvo 
Vokiszkos veisles kah* (Ger
man police Dog) tai nemanom 
jokio inžeidimo del žmogaus. 
Tainis ta ne turi už ka pykt ir 
karszczinotis ir reikė gerai ap
svarstyti dalyka apie kuri 
skaitai.

C. V. West Frankfort, Ill. -- 
v a rd a 

pasirūpinsime jaja 
gauti, kitaip nežinome kokia 
tai knyga.

apie

los i o sDuokie 
knygos

mums 
ov o kos'lumerius dovanai pavai- 

szindavo, tada tai buvo rojus 
geresnis kaip bolszeviku, asz 
pats taipgi tos malones esu ra
gavęs ir ta nekiek tuomkart 
nepoikiau, bot jau tie laikai 
turbūt iicgryž, gaila. Kares lai
ko smuklininkai gerai pelne 
kaip Žmonos, nolygiipuit, prie 
klaiHA’klo's bažnyczioj eilėmis 
suhlloja lau'kc kol atidarys kad 
tik pirmesnis insmukti, ir vio-

bonkelo degtines ir keletą pan- 
eziu alaus nusipirkti. Ir isztio- 
•so,
• per teptynįs menesius straiko, 
matyt kad.žmoneliai tvirtai lai- 
y • * • • • •

paproeziu. Kaip pirhiiau mine- atskio-sla virszaus gauti, bot
< 4 ■ ■ , . ’ *

pagal szio meto suvargima

kosi senovės savo palikimu ir Pa', kita gurkszni su vandeniu

T Philadelphia. — Jonas 
Roginski, 2024 E. Venango nli. 
vos apsisaugojo nuo baisios 
mirties, kada jojo lova užside
gė, Likos baisiai apdegintas.

U Toronto, Kanada. — Ke
turi vaikai Augusto Jeffrey su
degė doganeziam namo kada 
levai lankosi pas artimus kai
mynus. '
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W„.

Washington, D. C.

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

Lithuanian Constilate,
608 $6. Dearborn 9t., Chicago, Ill.
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Laike perklausinejimo kan
didatu ant iszemimo citizens 
popiern, valdžios inspektoriai 
neteisingai pasielgineja natū
ralizacijos biuru, priimant ap
likacijos nuo Lietuviu, kurie 
da po sziai dienai yra skaitomi 
kaipo “ Russian.”

S. Harrison. Valstijų sek ro
torius, kuris apie Lietuviu pri
skaitymą kaipo “Rusai” nieko 
nesako, tiktai sako, kad tieji, 
kurie geidže pasilikti citizi- 
nais turės atsižadėti Lietuvos 
Pilietybes’ (o ne Rosi jos.)

Sekanti žmones Amerikos 
valdžios y ra skaitomi Lietuvos 
piliecziais:

a) Asmenys, kuriu tėvai ir 
pro-teviai gyveno 
nuo seniausiu laiku,

nuolatiniais 
I jiotnvos gyventoja is;

b) Vaikai

Rusai

• *

Lietuvoje
ir kurie

patys skaitosi

asmenų, virszuj 
paminėtu, kurie nors nuolati
nai Lietuvoje negyvena, bet 
buvo sugryžo tonai gyventi;

e) Asimmvs, kurio gyveno 
Lietuvoje1 mažiausiai deszimti 
motu pirm 1914 motus ir turo-

* jo ten nejudomaja nuosavybe 
ar buvo užsiėmė kokiu miobiti- 
nuoju darbu;

d) Lietuvos piliecziu vaikai: 
Joju paežius ir naszles;

f) Nelegalus merginu 
kai,
lietes. — iszskyrus. jei 
kas, svetimos

kurios v ra
vai

Lietuvos pi- 
bent 

szalies- pilietis,
butu juos insisunines;

) Svetimszaliaig) zsvetimszaliai kuriems 
Lietuvos pilietybe buvo suteik
ia.

Pastaba: 
net i paragrafo 1, 
klauso Lietuvos pilietybei!, jei
gu jie neturėjo jokio kito nuo
latinio darbo, tik tarnavo Ru
sijos valdžiai, t.y. buvo Rusi? 
virszininkai.”

Isz ko duodasi suprasti ko
kius žmones Amerikos valdžia 
skaito Lietuvos piliceziais. 'rie
ji ka iszima citizens popieras 
privalo sakyti kad yra Lietu
viais o ne padonais Rosi jos kad 
ir yra gimė laike caro vieszpa- 

1 avimo.

Asmenys pami
lo > nepri-

vii iii
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■ Kėlės sau vaitos j 
tonas vieno pulko, surinkęs ke
lis szimtus kareiviu pradėjo 
“ssfaknot °
galo viduryje girrios rado kai
meli ° laukiniu žmonių,

•±LT: AMERIKOS DIDVYRIAI
•' * b

gamitro' sntnrti'ft «u kitoms Ku-
ropos sZa'Iims; respublikos var

taisos giiToft ir ant

o kad

Vienas isz musu skaitytoju, 
7f> metu jaunikaitis isz Somer
set, Pa., duoda gera patarimo 
kaip inspeti kokia bus žiema. 
Sako jisai: kur randasi beržu 
medžiu, tai temyk kada nu
krinta lapai o ant virszunes la
bai ilgai da laikosi, tai žiema 
bus sunki ir ilga. Antra — kaip 
nueisi rudenio laika in gi iria ir 
patemysi daug rieszutiniu 
lukszt u, 
smarkios žiemos, 
tęs

daug 
tai galima tikėt i> 

nes voverai
te prijauezia geriausia ir 

sukrauna sau maisto iii laika
nes kerta kada da buna rieszu- 
tai žali.” — Tas nuo senei isz- 
tvriiu’ta ir v ra tikra teisvbe.

Akvva•r 

Rumunijos kareiviai Karpatų 
kalnuose T ra n sylvan i joj, aplin
kinėje Lugoszo, kur randasi 
randaviszkos dideles ir tankios 
girrios o kaip kur ir neperei- 
nanezius. Tarp Rumunu jau 
nuo uenei ėjo paskalai apie ne-

suradimą atidengė

paprastas gyventojus tujų tan-
kiu girriu. Nekurie kalbėjo buk 
girnose apsigyveno velnei o ki
ti vela kalbėjo kad tai laukinei 
žmones. — Keikė primyt, kad 
artymuose kaimuose prie gir- 
riu, koki tai žmones apiplcsz- 
davo gyventojus. Mete 1918 
vnldže sumanė padaryti krata 
tose girnose ir isztyrineti slap
tybes t uju gyventoju. O kad ta
me laike kilo reyoHncije, todėl 
užmanymas nefnvyko.

rzi*r 
k u, W ft li'er ’ Tlamt oįėti ft f V Vko 
Amerikon. Jr jis seke feVa, 
ypatingai karpo vedėjas New 
York Symphony orkestrus. 
Gruodžio men. 1926m. Dam
rosch praueszc pasauliui jo no
rą pasitraukti nuo orkestru ve
dimo po 42 motu pasiszventimo 
muzikai. —F.L.F.&

........... .. .. . mm i , 1.4

PAJESZKOJIMAS

rosęh, irgi- pagarsėjusiu muzi- A. RAMANAUSKAS i 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS
MILL & PATTERSOlI STS.,

I ii ' . >1* ..i J _ ■ f T < ' 1

du. Kongresas ji paiiubsavo ir
1 1a. d. Ir V. . K-* . . A > *EZRA CORNELL.

Kzra (’ornell, vioiiAH isz Ame
rikos garsiausiu filantropu, gi-

, S K > f VV l.«YVVl«VMV> 
er Landing, New York’e, ir yra 
insteigejas garsaus (-ornell 
t'ui versi t et o, Ithaca, New Yor
ke. Jaunystėj jis bando invai- 
rius darbus, bet sulaukės 30 
metu ji ūži n t presavo leiegrttfi- 

Kuomet pirmos telegrafo'

npie tai jiems pranerta isz lai-1 lll(, Sausio 11, 1807, AVoatOhėst-
ko per sznipus, todėl jaunesni 
pa-sislepe, palikdami tik senes
nius. Kada pradėjo jifjn kvosti, 
tai pasakė, kad nežino kokiam 
sklype jieji gyvena ir kas juos 
vaido. Idant nedaleist, kad ju
ju veisle iszmirtii, jaunieji pa-

garsaus

JA.
vogdavo mergaites isz. aptinki- linijos pradėjo operuoti, jis pa-

Idftnt iszt yri net i 
1 gyvenimą t uju 

laukiniu žinonift, valdže isz- 
siunte in girres moksliszka ku
rni si je.

nin kaimu. I 
daugiau apie

Japonijos karaliaus Inidotu- 
\ (>s. kurios bus \ asario 10 die
na, kasztuos $1,453,000 
bus rengtos tokios kokiu svie
tas da nėra mates.

Grabas bus padarytas tokis, 
kuris svers 8,(XX) svaru. Jis su
sidės isz trijų baksu. Pirmasis 
baksas in kuri bus guldomas 
karaliaus kūnas, bus padary
tas isz Japonijos medžio lentų 
apie dvieju coliu storumo. An
trasis boksas I 
uis, kur pirmąjį indejus aplin
kui bus prikalta sudegusio me- 

angliu, kurios sulaiko 
drėgnuma ir puvimą. Treczia- 
sis boksas, in kuri bus pirmie
ji du indeti, bus padarytas isz 
Skaldyto akmens ir granito.

Kūno vežimui bus padarytas 
tam tikras vežimas ant dvieju 
ratu. Ta vežimą vesz pakinky
ti jaueziai. Kada karaliaus kū
nas bus palaidotas, tai tas ve
žimas bus padėtas in muziejų, 
o jaueziai kurie kuna vesz, tai 
pn laidotuvių bus padėti in ka- 
raliszka nke kur iki jie gyvi 
bus laikomi goriausioje prie
žiūroje, o po ju nugaiszimo, 
bus iszkilmingai palaidoti. Tai 
tokias isžkilmingas laidotuves 
rengia Japonijos monarkui, 
kur monaikizmas ten yra insi-

Kada pasklydo žinia 
apie karaliaus mirti, tai visojo 
szalyje pradėjo varpais skam
binti, o visi žmones parpuolė 
ant keliu kelias valandas mel
dėsi už ji. Po jo mirties bėgy
je 40 dienu visoje szalyje skel 
hiama kaipo szvente. Dirbs tik 
tokios dirbtuves ir po tiek lai
ko kas būtinai reikalinga die
nos gyvenimui.

’ Jos

bus gerai didės- pjr]x-

džio

galėjos.

Mes Duodame
.. /. . . \ ...2 ___ J

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 
ai- nori pirkti savo nuo
savybe ai’ pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

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

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,368.61

Mokame d.cxia procentą ant 
■adttu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jtam pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentai
G, W. BARLOW, Vice-Proa.
J. K. FERGUSON, Kas.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirnfatinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojujo.

Ant antro f loro Kline Sztord.
19 W. Center St. Mahanoy City

nespėjo sngryžti namon kuo
met buvo iszHirktas prezident u 
PennsylVanijos Vultijos Tltry- 
bos. 1787m. Franklinas buvo 
narys Seimo, įkuris pagamino 
Suv. Vaisiijuikoiistitncijft. Ba
landžio 17(1. ■ 179()m. stdmd<es 
84 melu Franklinas mirė.

EDGAR ALLEN POE.
ICdgar Allen Port, Amerikos 

gimė San-

tas.

tarė užkabinti drains ant po
liu. Jo patarimas buvo priim
tas. Truputi vėliaus, sn Morse, 
telegrafo iszradeju, jis suorga
nizavo kompanijas invest i li
nija isz Now York’o in Wash
ington’a. Ir jis paszvente se- 
kanezius metus invediniu.i te
legrafo linija ir organizuojant 
telegrafo kompanijas. Now 
York-Washington linija buvo 
viena isz daugelio, ir vėliaus 
susijungė su szindienos gerai 
žinoma Western Union Tele
graph kompanija, (’ornell bu
vo labai turtingas.

Kuomet Cornell pasitraukė 
nuo visu tu užsiėmimu jis nuši

lto daug žemes netoli Fthacn, 
Now York’e, ir ant szios vietos 
jis vėliaus pradėjo insteiga, 
kur “ 
kinti ko tik nori.
versi t et as buvo inkorporuotas 
18(i5tn., ir
net 412 studentu užsiregistra
vo. Sziadien universitetas turi 
suvirsž 1,000 mokytoju ir šū
vi rsz 5,3 
vasarinius

kompanijas.

vėliaus
Įdek vienas gali pasimo- 

” (’ornell Uni-

pirmu t i ne j dienoj

>00 student u, neinimant 
studentus. Cornell 

mire 1874 in.

BENJAMIN FRANKLIN.

Benjamin 
pavadintas 
Amerikiet is, 
Sausio 17

kuris 
garsus 

Bostone,
17O6m. Jo tėvas ga

mino muilą ir žvakes, ir jauna
sis Benjamin turėdamas tik dc- 
szimls metu dirbo levo szapbj. 
'I'ruputi vėliaus randami ji dir
bant brolio spaustuvėj* Bet ne
užilgo .apleido broli ir nuvyko 
in Philadelphia. Po ’keliu metu 
labai sunkaus darbo' jis su 
draugu nupirko laikrasžti, ku
ri pervadino 
Gazette.H
mas s pa u deja s Pennsylvtinijoj 
ir savo darbsztlinui ir taupumu 
tapo turtingas.

Franklinas atspauz- 
“Pool* Richard’s 

rinkinys pritaiki-

Prank Ii n 
pirmas 
gimė

t

“ Pennsylvania •r
Neužilgo buvo p i r-

1732m.
(lino jo garsia
Almanac,”
naneziu priežodžiu del pasise
kimo. Philadelphijoj jis pradė
jo pirma viesza knygyną ir ga
limo sakyti kad tas buvo pra
džia dabartines vieszos knygy
no sistemos Amerikc. 1750m. 
insteige akademija, kuri szia- 
dien yra garsus Pennsylvanijos 
Universitetas.

Prank linas pardavė

garsiausias poetas 
šio 19d. 1809m.

Annabel Lee
It was many and many 

a year ago, 
In a kingdom by the* Sea, 

That a maiden there lived 
whom you may know, 

Bv the name of Annabel 
. Lee; 

\nd this maiden she lived 
with no other thought, 

'Than to love and be loved 
bv me.• 

.Milijonus žmonių per visa 
pasauli užžavi szio poeto eiles. 
Jo garsiausios eiles yra 
Raven,” “ Ijonore,”
Bells,” “Ulalume,” “Annabel 
Lee.” Poe
m. biednose aplinkybėse.

WILLIAM McKINLEY.
William McKinley, Šnv. Val

stijų 25fasis prezidentas gimė 
Niles, Ohio, Sausio 29, 1843m. 
Kaipo jaunas vyras prisirasz * 
prie federales armijos laike ci- 
viles kares. 1876m. buvo isz- 
rinktas Atstovu Buto nariu, ir 
1890 metuose būdamas Buto 
ropublikonu vedėjas perlaičio 
garsia McKinley byla. Byla ap- 
rupino augszta

'd

i

“The
“TheLenore

VInlume,”
mirė Spalio 7. 184!)

apsaugojant i

i
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savo 
laikraszti ir spaustuve ir pra
dėjo daryti bandymus su elek
triką. Jo didžiausias iszradi- 
mas be abejo yra žaibo lazdele. 
Laiko baisios audros su perkū
nija Franklinas pa leido szilki- 
ni l|inkuna ir pritrankė žaibu. ' 
Daugelis jo iszradimu nustebi
no pasauli.

1752m. jis tapo iszriniktas na
riu Ponnsylvanijos Susirinki
mo, ir iszrinktas paczto virszi- 
ninku visu kolonijų. Penkioms 
metams vėliaus buvo isz'siuns- 
tas in Anglija politiszkais rei
kalais. Jam būnant Anglijoj, 
K rasos Akt as buvo priimtas, 
nepaisant Franklino protestu 
House of Commons. Jis stengė 
nukreipti karu, bet nebuvo pa
sekmingu ir Jis Sugryžo namon 
1775 metuose. Franklinas bū
damas 70 motu, buvo iszrinktas 
delegatu in Kontinentini Kon
gresą ir buvo vienas isz penkių 
vyru pagaminti Nepriklauso
mybes Deklafacija. Vėliaus bu
vo pasiunstas FrancijOn pra- 
szyti karaliaus pagalbos kolo
nijoms. Jam pasiseko padaryti 
sutarti su Franci ja, ir 1778m. 
Franci jos jūreiviai istf plauke 
iii Amerika. Itevoliucijos karėj 
užsibaigus Franklinas turėjo 
pasilikti Francijoj dar dvie- 
jaitas metams ir per ta laika pa-
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tn ui ta. I896m. l.{epublik()hAi SCH 
m'as ji iszrinko kandidatu in 
pf’ezicientus. Dėmokratu kandi
datas buvo William Jennings 
FFryan. McKinley huto iszrink-

Jo administracijos gar
siausias invykis buvo knre su 
Iszpnnija, kuri užsibaigė su su- 
tarežia su Lszpanija sulyg ku
ries Porto Rico ii; Pliilippiih* 
salos buvo paskirtos Suv. Vals
tijoms ir Kuba padėta po Suv. 
Valstijų jurisdikcija iki nėpri- 
klausomos valdžios iszrinki- 
mni. lauke McKinlev adminis- 
t racijos Hawaii buvo jirideta 
prie Su v. Valstijų. 1900 m. Mc
Kinley antru kartu ropubliko- 
nii noniiniiotas ir William Jen
nings Bryan 
kandidatas.

vėl demokratu 
M c Kin lev buvo 

iszrinktas. McKinley buvo pa
kviestas duoti prakalba laike 
I’an-American ekspozicijos
Buffalo, jis nuvyko in Buffa
lo Rugsėjo 5d., 1901. Sėknnczin 
diena, Rugsėjo 6, lankydamas 
Muzikos Sale, visus žmones at
skirai sveikino. Alejo ir Leon 

anarkistas, pasvei
kinti prezidentą. Ranka buvo 
apvyniota skepetaite. Jis ran
koj turėjo revolveri, bet niekas 
in ji nekreipė atydos. Kuomet 
Czolgosz priėjo prie preziden
to, isztrauke revolveri ir du 
syk szove. McKinley mire Rilg- 
8ejo 14d. Jis buvo vienas isz 
populariszkiaiisiti prezidentu.

Czolgosz,

e

Walter Johannes Damrosch.
Walter Johannes Damrosch

Amerikos muzikas

Pnjcszkan savo pusbrolio Mo
tiejų Gene vieži u ir Flzbiėta Gc- 
ncvicziulc po vyru Arulusko 

paeinanti isz Rnm-
tzisZkiu Para., Dovainonu Kai 
rno. Meldžiu ntsiszankt ant ad
reso.

viczienė

lt
A nt. Geneviezi us

111 N. hlveret t Ave. 
Scranton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kiinufl numeireliu. Pasamdo 
nutoinobiJiuM dėl Irtidotuvltj, krikuZ- 
tiniu, vepcliju, paniviižinfijimo ir t A 
(120 W. C«n1r« St. Mkhanny City, Pa.

gime Bres
lau, Vokietijoj, Sausio 30, 1802 

Leo-

t r>

rn. Su jo garsiuoju tėvu 
pold Damrosch, insteigė New 
York’o Oratorio ir Symphony 
orkestru, ir broliu Išrauk Darn-

h

i

■

T

ST. OLAiR, PA.

Iszbalsamuoja Ir laidoja mtraafoa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
azia nuo paprasczlauaiu Iki prakil
niausiu. Paršam d o automobiliua dal 
laidotuvių, z voreliu, kriksztyniu lt 
kitiems DasivažinSjimOma.

BaU Telefonaa 1878-M.

M

) Lietuvisskas Oratoriui
, . K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- 
i gal naujausia mnda ir 

mokslą. Toriu pagėlM- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

W. JuilClin CITY. P<.
.'IOC M 4KKET ST . z 

T4MAQL1, PA.

iSi^Si

5to W. S^rore Hi 

30C M4KKET *T

•a *.I i
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ATTENTI0N1LADIES I
YOUR DRUOOiat
RKCOM M tND«

ROYAL PURPLE
PILLS\>7.

Dis. hy First National Laboratories, 
' Lehighton. Pa.

-T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

-- ------$--
3 czias Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra' genaus 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. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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STOCK’AS !VISI DABARTINI $6 PREFERRED
ARBA SZERAI PENNSYLVANIA POWER IR
LIGHT KOMPANIJOS JAU LIKOS ISZPARDUOTI
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Tukstancziai žmonių investir.o
. . ■ w

ll I * ,! * ' 1 ♦ » 'i . .

Stock’a arba Szerus. Tas yra labai užganedama, nes
*

parodo pasitikėjimu kurie
szitoj Kompar 

valdytojams. Darysi 
kyti ta 

’l 
.... J

turi

5 | ,

avo pinigus pirkdami musu
H ■ t i

musu kostumeriai ir kiti žmonis . Į | į I: | f 
darbininkams ir josios

viską musu galybėje idant užlai-
pasitikejinia tolesniam laikuj.
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:;oi, josios 
irti ė
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Apgailestaujam kad jau neturime daugiaus tu Szeru sziame 
parduoti bet intrauksime 

pirkti tu Szeru jeigu
laike mv knygas vardus norincziu

■■

„■ .I

■

ju vėl kada ateityje turėsime ant
■t

pardavimo.
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xC’«ia visi atkreipė akis in po
ną Zamoiski, kaipo in vyriausi 
amžium, rimtumu ir laipsniu, 
jis gi atsistojo ir sziaip pra
bilo:

Už puses valandos 
pasiuntiniai vėl sugryžo 

Atėjo galvas

I

darvkite 
gi pa ta rimą

(terbiamioji ievai! Jusu 
likimas priotzininkui rupi. Pa
lyginkite lodei prieszininko 
galybe su ta joga, kokia galite 
priesz ji pastatyti ir 
savo valia. Koki
mes, svecziai, gAlimė suteikti? 
Vienok, gerbiamiėji levai, ka
dangi klausiate patarimus, ka 
veikti atsakom: kol prievarta 
mus prie to neprivers,*tegu ne
manysime apie pasidnivima. 
Nes nepritinka tokiu nusihddi- 
mn netikra ramuma pas įprie- 
szininka nusipirkti. Geru nnru 
ežia pasislėpėme su pa ežiomis 
ir vaikais, atsiduodami szven- 
eziausios Pamdes globai, su gi
liausiu tikėjimu nutarėme gy
venti su jumis o jei taip Die
vas nori, tai ir numirti drauge. 
Isztiesu, gorinus mums numir
ti, negu su geda pasiduoti be
laisvei!, arba žiūrėti in szven- 
tinybiu niekinimą ir iszjuoki- 
ma... O! isztiesu, ta Dievo Mo
tina, kuri pripildė musu 
dis noru ginti Jp

fzir- 
dis noru ginti Ja nuo bedieviu 
atskalunu atels jn pagalba sa
vo tarnams ir apgin.* juos!..

Zamoiskis nutilo; visi svars
to jo žodžiu, .‘tiprindamiesi ju 
reikszmo. Martynas gi, kaip ir
seniams dažnai įdarydavo no- 
pamanęs, paszoko isz vietos ir 
pradėjo bueziuoti 
ranka.

Pasigerėjo tuo reginiu visi 
ir kiekvienas gyrė už tai jau
nikaiti; visu szirdys apemc no
ras isz paskutinosios ginti vie- 
nuolvna.

Tuo tarpu už lango užgiedo 
ubage

Zamoiskin

abudu 
vie
nut 

krutinės nuleido, neramus, isz- 
bale. Tylėdami padavė kuni
gui Kordeckiui nauja Y1’7*0^- 
eziovieziaus laiszka pmtarusis 
gi paėmė in rankas ir balsini 
perskaito Buvo tai asztuoni ka
pituliacijos (pasidavimo prie- 
szimnkni) 
Vrzeszcz i ov i cz i u s

nuolvnan.

jo szvepja giėMBę sena 
Konstancija:

Veltui grasini man, nuožmus
Imsite, 

Veltui pageliam szaiiki 
velnio ragus, 

Voltui degini ir kraujo
nes’gaili, 

Manes neinveiksi!
Nors in ežia ateitu 

tukstaneziai pagonn,
Nors ir ant žalcziu

sk ra idant i ka rei v i a i, 
Ni< ko neinveiks kardas, 

ugnis, 
Nes asz pergi

— Sztai mums 
mas! — tarė kunigas Kordec
kis — kuri mums Dievai per 
senos ubages lupas i 
Ginkimės, broliai, nes 
dar niekas tokios pagelbos ne
turėjo nelaimėjo, kokia mot- 
t uresi mė!

— Mielai 
vas! — suszuko ponas Petras 
Czarneckis.

— Netikėkime apgavikam 
atskalūnams, 

, kurie
— szauke kiti 

balsai, neleisdami kalbėti tiem 
kurie buvo kitokio.- nuomones

Nutarta dar pasiausti pas 
du kunigu, 
kad

punktai, 
stato 

nuoliams, atiduodant 
lyną jo globon.

Perskaitęs laiszka, 
Kordeckis ilgai žiurėjo in su
sirinkusiu veidus, pagalios 
linksmu balsu suėzitko:

— Vardan Tėvo, Sūnaus ir 
Szventosios Dvasios! Gryniau
sios ir Szvencziausios Dievo 
Gimdytojos vardu! y\nt muru, 
brangus broliai!

— Ant muru! ant muru! — 
suriko visi vienbalsiai..

Tuo laiku raudona szvies^ 
aps~zviete vienuolyno pakalne; 
\rrzeszcziovicius liepė uždegti 
namus prie Szv. Barboros baž
nyčios. Gaisras, a penios somų 
namus, kaskart vis didinosi. 
Neužilgo raudonu durnu stul
pai pakilo padangėn, tarp ku
riu szviete ugnies liežuviai. 
Ant galo nuo gaisro viSas dan
gus pasidarė raudonas.

Ugniai szviėcziant 
jodinejaneziu isz vienos vietos 
kiton raiteliu būriai. Prasidėjo 
paprastas kareiviu savavalia
vimas. Raiteliai vare isz tvar
tu galvijus, kurie nusigando 
bliaudami bėgiojo gatvėmis; 
suvarytos vienon kuopon avys 
.spaudėsi prie ugnies, 
vienuolyno apgineju pirma sy
ki pamate kruvina kares vei
dą ir užszalo ju gyslose krau
jas ^taftLjįaip L*lret\ijM ve- 
joja ir kapoja kardais žmones, 
tašo už plauku moteris. Gais
rui szviecziant viskas matėsi 
kaip ant delno. Girdėjosi riks
mas, dargi net žodžiai buvo

kuriuos 
vio- 

vienuo-

kunigas

matosi

Daug

nelaimėjo.

nei v v ra i 
dėsiu!

p<‘rsergeji-

Dievai 
siunezia. 

isztivsu

atiduosime gal-

netikėkime 
tiems Katalikams 
juos tarnauja!

s! 
nei 
|>a-

V rzeszcziovicziu 
kurio pranesztu, kad vartai 
bus užilaryti ir kad apgultieji 
ginsis, kurias tiesas duoda 
jiems karaliaus

►Savo keliu pasiuntiniai ture 
jo nužemintai praszyti Vrze- 
szcziovicziauF, kad paliauni 
tai dare», arba atidėtu ligtol, 
kol vienuoliai negaus sutikimo 
nuo savo provincijonalo, tėvo 
Teopilinus Bromievski, kuris 
tno mikli gyveno Szlionzke.

Pasiuntiniai, tėvas Benedik
tas Jaraczevskis ir Marcolif- 
Tomidkis, iszejo už vartų, liku
sieji gi ‘ lauke ju valgomąja 
me vienuoliu kambaryje, 
vienuoliai, nepratę prie kariu,

tiesas 
prižadas.

nes

labai persigando manydami, 
kad jau atėjo tas laikas, kada 
reikia rinkti arba R”vo prie-

žodžiai 
galima aiszkiai suprasti.

Kadangi vienuolyno apginė- 
jai dar neszaude anuotomis, 
todėl raiteliai nuszoko nuo ar
kliu ir pešti, g 
dais ir szautuvais, 
beveik prie pat sienos.

Kas minuta koks tai raitelis, 
prisiartinęs prie muru. ka tai 
szukavo apginojams ir grasino 
kumszczia.

Mart vnas

rusindami kai- 
prisiart ino

tikstovėjo kaip 
prieszais szv. Barboros bažny- 

mate. 
tarsi, 

rankoje 
stipriai suspaudęs laike kilpi
ne kuria dar nuo tėvo gavo, o 
tas atėmė ja ties Cicbocinu isz 
vieno Tinko; Klausosi jis gra
sinimu ir prasimanymu, ant 
galo kuomet tas raitelis prisi
artino prie uolos ir pradėjo 
szukauti, atsisuko Martynas in 
draugus;

— Del Dievo! Szvencziau • 
šiai Panelei piktažodžiauja... 
Asz kiek Vokis^kai "suprantu., 
ba i si a i pi k t ažodžia uja... 
kesiu!

Ir nuleido kilpine kaip 
szauti, bet pastebėjo tai ponas 
Czarneckis priszoko prie 

kilpine ir

čia ir viską puikiausiai 
Para ruloną vo jis, aky? 
dvi žvakes pasidaro

sudavė ranka per 
tarė:

J

Neisz-

tik

jo,

— Dievas nubaus ji už pik- 
tažodžiavima, kunigas gi Km- 
deck is neleido mums

sza ūdyti,
MM t I' I ji

Kaip tik spėjo tuos žodžius 
isztarti, prisidėjo raitelis szau 
tuva prie peties, iszszove,

siems 
pradės.

pirrnie- 
jei bent jie

o

Il’■ Atti8AULNM

* bejosi su kaimiecziais ir bajo- ’ sumažėtu jus garbe/ oieicplbąnt 
L -' . ' 
krasztet Ir taip

M

kaktoš ranka," žiūre jo kur nu
lėkė Jo‘ kulka, jis hntempe kr L rais. Prie to jis taip ramiai už
pilui, pertrauke pirsztais per 
vilyezia, patempė gerokąi, pas
kiau susilenkė patsai ir suszii

silaike, tarsi akmensi stabas.
Pažiurėjus iri jo iszblyszkusl

ko:
veidą, . galima buvo

— Lavonas! lavonas!
■ Vienu laiku liūdnai suszvil- 
pe isztruktis isz kilpines vily-
ežia; raitelis nuleido szatttuva 
pakele abi rankas angsztyn, 
nusviro jo galva, ir jis nukrito

veidlį . galima buvo manyti, 
kad tasai žmogus miega leną-

B ' U M - B ' ~ . B « B «

vu ir saldu miegu; viendk link
imas jo veidas, judanczios, 
kajbani maldą lupos rode, kad
smns jo veidas, judanczios,

janezia ir galvoja, ir meldžia
si, jr aukauja už viati*. Duszia

’f 1 1 n r, f ’ J'*

jau apie tai, kas delnai visame 
krasztet Ir taip... (ežia Sa- 
dovsflds nuleido baisa) pats 
tiktai noras užpulti ant vienuo 
lyno tegul bus tiktai sužinotas

greieziau su Czenstaehava pa
baigti. Vede jis su savim devy
nis tukslanezius kareiviu, dau
giausia pėstininku ir. devynio-

MF
■

I

lika armotu.
i Isz Veliumo Czenstachavon 
netoli. Lapkriezio 18 d. turėjo 
prasidėti apgulimas. Bet Szve
du generolas t ikėjosi, kad per 
pora dienu geruoju jis paims 
tvirtove.

Tuo tarpu kunigas Kordec
kis.renge žmonių duszias. Lai
kyta pamaldos, kaip ir iszkil- 
mingose, linksmose szventese, 
ir jei ne nerimavimas ir kai-ku- 
riu veidu iszbalimas, galima 
butu spėti, kad artinasi links
mas ir iszkilmingas 
ja. ’ ’ 
laike miszias, skambino visais 
varpais. Po misziu pamaldos 
dar ncnžsibaigė, nes iszejo ant 
muru puiki procesija.

Neszanti Szvcncziausia Sak
ramentu kunigą Kordecki ve
dė už abieju ranku: Zamoiskis 
ir, Petras Czarneckis. Priesza- 

apsivilke,

blogiausi padarys inspudi. Ju
su mylista nežinote ries to nei 
vienas kita-tauti ir nė Katali
kas žinoti negali, kuo yėa tai 
tautai CzenstachaVa. Ir norfr 
szi tautai, taip sziaridie nupuo
lusi, taip senomis karėmis nu
varginta ir dabartine iribriii* 
ginta, kad nedrysta ligsziol 
mums priesz in t i s, tegul tik 
nors vienas szuvis užsigirs ties 
Czenstachava... kas žino... gali 
baisi kare kilti!.. Tokia yra ju 
tikėjimo galybe.

Miulleris dvasioje pripažino 
Sadovskio kalbos teisingumą, 
be to dar jis visus vienuolius 
ypacz gi Czensta'kavos skaitė 
burtininkais. Burtu gi Szvedu 
generolas labiau bijojo, negu 
armotu. Vienok, norėdamas pa 
sidrasinti tarė:

Jus taip kalbate, (arsi

jo visomis pajogoipjs ^kilp prie 

džiausiąs. Visi žiūrėdami ib .;i

nuo arklio. Valandėlė metėsi Dievo, tikėjimas #i hitvo di-
_ __  . v „i
atjauto (a tikėjimą ir ramuma, 
turintieji gi serganczin diiszia

ant žemes, kaip isztrauhta i.*z 
vandmis žuvis, spardosi kojo
mis, bot tuojaus iszsitieso h 
dauginus nejudėjo.

— Tai vienas! — tarė Mar-
lynas.

Dieva.s

— UžriszJk prie kardo maz
geli — turo kareivis,

— Virvutes nuo 'kardo ne
užteks mazgams, jei 
leis atsake Martynas.

Tuo tarpu prie lavono prisi
artino antras raitelis, norėda
mas pažiūrėti, kas jam yra, ar 
pinigus isz jo kiszenes isžimti, 

vilyezia ir 
krito

'i

— pagijo. Kur tik pasirodo 
baltas jo apdarau ten žmones 
jaute ramuma, kiekvieno links 
mai žibėjo akys, lupos s/.nipž- 
dejo: “Teve .musu gerasis, pa- 

( musu 
Visi bueziavo jo

J

mai žibėjo akys, lupos s/nipz-
“Alloliu-

Pals kunigas Kordeckis

guostojau, apginyjau,
• i** «« "ir* • i ______viltis/1 

kas ir apsiausta
si kaip auszra, ir ėjo tolyn,K o

ran-
jis gi juoke-• •

BALTRUVIENE

Tai szirdeles dideles f ones, 
ba, ha, 

Kada grinorkele pribuna 
in Amerika, 

Juokingai iszrodo, , 
Kaip czionais pasirodo.

Kada tokia pribuna isz 
užmarės, 

Szirdeles, pilna smarves, 
Kaip kuodas iszrodo,

aplink ji, priesz ji ir paskui ji 
ėjo viltis ir giedra.

Vienok ir žemis-zku ginimui- 
si inrankiu ncužmirszo; tėvai 
vienuoliai ineidami jo kamba
rį, rasdavo ji arba lies i mel
džianti, arba raszanti laiszkus, 
kuriu daugybe in visas puses 
siuntinėjo.
Szvedu kariuomenes

bet vėl suszvilpe
antrasai kniupszczias 
pirmajam ant krutinės.

Tuo laiku pradėjo Szvedai 
szaudyti lauko anuotomis, kū

dra uge
savimi atgabeno. Negalėjo

i tvirtove, Krokuvoje, Vittenbergiui, pra- 
nei manyti 

turėdamas

ri a s Vrzeszcziov i czi us 
su i
jis jomis sugriauti 
lygiai negalėjo 
apie jos paėmimą, 
su savim tik raitelius, bot ku
nigu iszgasdinimui liepė szau- 

szaudynuls;
pasirodo 

szalė pono Cziirnockio, o drau
go su juo ėjo kunigas l)obro>>, 
kuris ramiu laiku vienuolyno 
artilerija prižiūrėjo ir szvente- 
so per iszkilmos szaūdydavo, 
todėl tarp vienuoliu buvo vadi
namas geriausiu artileristu.

Kunigas Kordeckis peržeg
nojo armotu ir parode ja kuni
gui Dobrosz, szisgi, atsiraitęs 
rankoves, Į)radejo užstatinet ar 
mota ir nustato ja tiesiog tarp 
dvieju namu, kur jodinėjo ke
liolika raiteliu, 
kardu rankoje

dyti. 
kunigas

Prasidėjo
Kordeckis

du“ Ifiljl 'K<11 Ull |,<li Fu . • . v ,
būtumėt Czcstachavos vienuos <y,l. 0,v’ karužėmis

i

R a s ze vy r i a u s i a m 
vftdui

todėl tuojau*

szydamas1 pasigailėti szvėnto 
vietos, rasze ir karaliui Jonui 
Kazimieriui, 
gyvendamas isz 
sios rūpinosi, kriif)’ ežia iszgel- 
bejns nelaiminga tauta; rasze 
taippat Kievo Kaszlolianni 
Vrzeszczioviėzirii,

kuris Opel i ujo 
paskui in o-

su
> 

pulkininkui 
i^adovskiui, Czechia ir Liute
riui, kuris Miullerio kariuome
nėje tarnavo kuri?, vienok, bū
damas doras vyras, stengė
si atkalbėti vada nuo užpuoli
mo ant vienuolyno.

Veliuniuje tuo laiku Vrosz- 
ezioviezius ir Sadovs'kis (arėsi 
su M iul 1 criu. Vrzeszcžioviczius 
supykintas pasiprieszinimu, 
koki sutiko Lapkriezio 8 diena

pasiprieszininiu,

liu perdetinis, arba... tarsi bū
tumėt daug pinigu už tai gave.

►Sadovs k is buvo kareivis drą
sus ir karsztas, 
užpyko už tai.

— Nei žodžio dauginus, ne 
sakysiu! — tarė supykęs.

Miulleris taippat supyko už 
tona, kokiu buvo tie žodžiai 
pasakyta.

Asz taippat daugiau ju- 
nėpraszau! — atsake — o

tarties užteks man grafo Vei- 
liardo, kuris daug geriau žino 
szi kraszta.

— Pažiūrėsime — tarė Sa- 
dovskis ir iszejo isz grinezios.

V e i h a rd V r zeszc z i o v i cz i u s 
nžeine jo vieta. Atsivežė jis 
laiszka, kuri gavo Krokuvoje 

kad neliestu vienuolyno, bet 
pagal to laiszko nedoras žmo
gus-visai kitėki davė pa t a įima.

pas Varszicki su praszymu
vienuolyno

o tarp ju su stengėsi būtinai inkalbcfi gėric-
I Igai

jis statinėjo armota, nes norėjo žadėjo didžiausius turtus, tvir 
pasirodyti

oficieris rolni užpulti ant vienuolyno;

moka- t inę, kad visgine sviete vos bei‘ zsykio 
ftzn hd y t i;■'TDIf* gal o pAelfTc ugtfi 
ir uždegė knatri.

Pasigirdo smarkus szuvis h 
durnai užstojo regini. Po va
landėlės vejas iszbla^zke 
mus. Tarpunainyje jau nebuvo 
ne vieno raitelio. Keletas dran- 
g'. 
kiti leidosi bėgti.

Vienuoliai pradėjo ant muru 
giedoti. Degancziu prie 
Ba rboros ba ž ny cz i o s 
griuvimas antrino giesmei. Pa
sidarė tamsu, tik pylėsi isz de- gultieji isz paskutinosios prle-

ior baznyezios yra, kurios t ur
busi lygiu t i su

Sa-
i

dū

tais galėtu
Czo n sf ac b a vos ba ž n v cz i a. 
dovskis gi sekaneziu bodu tau 
prieszinosi.

— Generole
Miulleriui

la re

PraszPsi — tatė jis Miu- 
lleriiii — matyt žino, kad neap
sigins.

Diena vėliaus Veliuniuje bu
vo nutarta užpulti ant Czens- 
(a cha vos.

Nelaikyta tas paslaptyje, to
dėl Velionio vienuolyno tėvas k .,1 •' »

O bet savo maftdrybc parmlo. 
Tokios misi i na kad kokia 

grafiene, 
Kokia Gavronckicne,

Akis primerkus, 
Lupa patempus, 

Nuolat cziauposi, 
Ir rodos ko baidosi, 

Mislina, kaip in czion pribus, 
Tuojaus didele ponia bus. 

Dievaž, asz negaliu žiūrėti, 
Ba net verezia mane vemti, 
Geriau pasilik mergele 

glamoni, 
Taęla busi del vyru maloni, 
Žinoma, per daug 

nesiezievryk 
Ir prie vyru nesigretyk 

Turi visada, 
Būti davadna, 

Ba neturi ko bezdžionkauti, 
.Taigų nori gera vyra gauti, 

Ba sziadien vyrai nėra kvaili,
Ir ne vaikai maži, 

Jieji mato, katra ko verta 
Kad ir ne butu per'kitus girta.

Jau juju neprigausi, 
Katra ir norėtum, ne gausi.

smiĮkyla, bursztinu ir mirra ne- 
szini. Prieszakyjc ir užpakaly
je haldachimo eilėmis ėjo bro
liai vienuoliai, žmones visokio 
amžiaus, pradedant nuo senu 
seneliu, baigiant jaunais jauni
ke iezia is, kuris vos tiktai in 
novicijai a instojo. Geltona žva
kių liepsna judėjo nuo vėjo, o 
jie, paskendę misi y so apie Die
ve, tarsi nieko dauginus szia- 
me pasaulyj nematydami, ėjo 
pirmyn giedodami. Paskui juos 
ėjo plika-galviai bajorai, ver- 
kianezios moterys, vienok vi- 
sn veidai buvo ramus, pilni ti
kėjimo ir vilties. Djo taippat ir 
ilga-plaukiai; kaimiecziai, ma
ži vaikai ir jannikaicziai; visi 
vicnlialsiai giedojo. Ir klausė 
Dievas los giesmes, to szirdiės 
iszliejimo, to veržimosi isz po 
žemiszku prispaudimu. Nutilo 
vėjus, nurimo oras, nusigiedri
jo dangus, o rudens saule isz- 
liejo szvelnia, aitksine, bėt dar 
szitfa szviėsa ant žemes.

Minia viena karta apėjo mu
rus, tecziaus negryžo, neiszsi- 
skirstė, ėjo tolyn. Szviesa nuo 
monstrancijos krito tiesiog in 
veidą kunigui Kordeckiui ir 
tas veidas' iszrode nuo tos 
szviesos tarsi auksinis. Kuni
gas Kordeckis ėjo kiek prisi
merkęs, lupos szypsojo laimes 
juoku; dvasioj jis buvo dangu
je, amžinoje laimėje. Bet kad 
tarsi isz dangaus gavo insaky- 
mus, idant neužmirsztu tos žg- 
miszkosios bažnyczios, žmonių 
ir tvirtoves, ir tos valandos, 
kuri artinosi, kartais apsisto
jęs kolo augšztyn monstranci
ja ir laimino.

Palaimino žmones, kareivius, 
margas kaip žolynus vėliavas; 
paskiaus palaimino murus ir 
kalnus, paskiaus palaimino di
desnes ir mažesnes armotas, 
szvino ir geležies kulkas, in
dus su paraku ir invairius ap
sigynimo inrankius; paskiaus

Turi visada

♦ ♦

f

Indijanos steite, kraszte 
nedidelio miestelio, 

Užvažiavau in tonais Nedelio, 
Kur gyvena Slavokai, 
Lietuviai ir Paliokai.

Kriksztynoė pas Slavoka buvo, 
Lietuviszkos mergicos ir 

pribuvo, 
Viena Amerikonka, kita 

grinorkele 
Abi matike saldžia 

muriszainele.
Szoko ir roke kiek galėjo, 

Pakolei dede stabdyti neatėjo 
Amerikonka savo felc namo 

vadino, 
Grinorka neliko, ba prie jo 

prisikabino.
Ant rytojaus “special” 

palicmono reikėjo 
Mat, pas vai (a visus 

nuga bent norėjo.
Viena bobele už visus 

atsižymėjo,
Su ja ja daug ergelio turėjo, 

Vaikus in sieratu narna indejo, 
O jaja in koza uždaryti norėjo, 

Bet davė kėlės dienas ant 
pataisos, 

Del tosios nelabos motinos.
O tu grinorkele Amerikonkos

• ■ J

Jadkus Jtudniykis jait isz anks
to galėjo nukelianti Czcnsta- 
ehavon ir praiieszti t« žinia|ISt 

myiistai 
e su arkliais gulėjo ant žytnėt kuris tiek garsiu tvirtovių uže-

— j u su

i

szv. 
na m n

me, kad teisingai tave užėmėju 
vadina, žinomu yra, kiek krau- 

; laiko
ir

jo reiks pralieti ir kiek 
reikės sugaiszinti, nors 
silpna tvirtove imant, jei ap-

ganeziu namu ’kibirksztys.
Vrzeszczioviciaus oilese vėl 

pasigirdo triubu balsas, 
cziau ju atbalsis kaskart toli
nosi. Gaisras baigėsi, pasidarė 
tamsu. Kur-nekur sužvengė ginsis, tikėdami ne tiktai in

te

Kur-nckur 
arkliai, bet toli, silpnai. Vresz- 
ezioviezius-traukosi in KrzepL 
cus.

Kunigas Kordeckis atsiklau
pė ant murri.

— Marija! vienintelio Die
vo Motina! — tarė stipru bal
su — surėdyk, idant ir kitas, 

taippat su
surėdyk, idant ir kitas 

kuris po to ateis, 
geda atsitrauktu szalin.

Taip jam besimeldžiant, pra
siblaivė debesys ir aiszki mc-
nėšio szvieša ap^zviete boksz- 
tns, murus;, klūpanti 
Kordecki ir sudegusiu

kunigą 
greta 

.szv. Barboros bažnyczios namu 
pelenus.

IV.

-- Ant rytojaus vol ramu pasi
darė vienuolyno, kuo pasinau
dodami vienuoliai dar stro
pia u s prade jo rongties prie 
apsiginimo. Galutinai pataisy
ta murai, dar dauginus invai-

«| i r i, ---

riti, reikalingu apsiginimui, in- 
rankiu pagaminta.

liti Zdobėvo, Krovažos, T<go-
kulka nepasiekus musu, p ražu- tos ir Grabu v kotf dar atėjo ko
vo kažkur tarp uolu plVsziu. liolika ankszcziau tarnavusiu

— Dabar galima? - pa- kariuomenėje kaimiecziri. Juos
• B i Jf 1 • • • j. * t' 4 1 1

vo kažkur tarp uolu plVsziu.
-1 / i .1 irių —I M i' ■ i

liolika ankszcziau tarnavusiu

klause Martynas.
— Galima!— atsake ponas 

Czarneckis.
I

visi prionto apgineju burin.
Kunigas Kordeckis buvo vi

sur. Laike pamaldas, lanke ta- 
Martynas, kaipo tikras kar- rybas, Neapleido dienos ir nak-

szinsis.
— Ar vienuoliai nosiprie- 

szins? — klauso Miulleris.
— Manau, kad pricszingai. 

Juo turtingesni, tuo atkakliau

giklo galybe, bet ir in szventu
ma vietos, kuria 4 to 1craszto 
Katalikai skaito neliecziama. 
Užtenka atminti Lįuteriu -karė 
su Katalikais 
kaipgi dažnai vienuoliai paro
do pavyzdi drąsos ir atkaklu
mo dargi ten, ktu* patys karei
viai abejojo apie gynimąsi? 
Atsitiks tas pat ir dabar, juo 
labiaus, kad tvirtove norą taip 
menka, kaip grafas Veibara 
mano. Pastatyta ant uolos 
kalno, kurianie sunku pasikn- 
simai kasti; murai jei buvo ir 
menki, dar pataisyti kaip rei
kiant, o kaslink ginklu, parako 
ir valgomu daile t u, tai toks 
turtingas vienuolynas turi ne

Dievobaimingi

ma vietos, kuria.

1J I .

Vokietijoje;

iszsememai.
jausmai atgaivys szirdis ir...

— Ir manai, pone pulkinin
ke, kad privers mane atsi
traukti?

— To nemanau, bet spėju,- 
kad ilgai mums reiks stovėti 
prie vienuolyno muru, kad rei
kės sutraukti geteįĮnos anuo
tas .Reikia apskaityti, kiek lai
ko galimo paszvesti Czensta- 
chavai, nes jei jo didenybe mu
su karalius kokiam svarbes
niam reikalui mus atszauktu, 
vienuoliai be abejones ap

vienitoliams. Vaėgšzas vienuo
lis nei ant valandėlės nemano, 
kad Cženslacliaviecziai ginsis. 
Norėjo tiktai juos perspėti, kad 
žinotu kaip elgtis ir lėflgvėsheš 
iszlygas iszgauti. Ta žinia labai 
nžmuszo broliu vienuoliu dva
sia. Vienok kunigas Kordeėkis 
Įiastiprino juos, prižadėjo ste
buklu diena ir taip ju dvasia 
sustiprino, kad pradėjo reng
tis in kare, kaip paprastai 
rengdavosi in bažnytine isžkil- 
mo, t. y. linksmai ir iszkilmin- 
gaL

Vienu laiku svietiszkioji in- 
gulos virszininkai, ponas Za
moiskis ir ponas Petras Czar
neckis, taippat rengėsi in karo. 
►Sudeginta aplinkui tvirtove 
buvusios krautuves, kurios ga
lėjo palengvinti prieszinin- 
kams tvirtoves ėmimą; nepa
gailėta ir kitu namu ir tie bu
vo sudeginta, taip kad per 
kiaura dieiia doge namai aplin
kui tvirtove; ’bet kuomet isz 
krautuvių, boliku ir sienų liko 
tik pelenai, prieszais tvirtove 
pasidaro tuszczia vieta. In ta 
tai vieta buvo atkreipta tvirto
ves armotos. Juodos ju gerkles 
liuosai žiurėjo in toluma, tarsi

Įėjo palengvinti

palaimino aplinkinius sodžius, 
rytus, vakarus, žiemius ir pie
tus, kaip ir norėdamas iszple- 
toti Dievo mylista ant visos 
apylinkes, ant viso pasaulio.

r

mane

kes sutraukti geje^nes

szauktu, kad jie privertė jusu
dermč, arba pripszimnko pyk žyfcis, vienu žygiu nusiramino, tiog giedojirtiu, pertraukose gi mylistn Atsitraukti. O tuomet 

. r ix x a • i •. i • f m ' ii • vAj* ’ ’ K i: 4
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nekantriai laukdamos prioszi- 
ninko ir juo greieziau norėda
mos savo trenksmu ji pusvai
ki riji.

Tuo laiku artinosi žiema. Pa
pūto žiemis vejas, suszalo pur
vas/ pradėjo szalti ir vanduo, 

jo aplink murus trindamas su- 
szalusias rankas ir kalbojp:

— Dievas atsiims mums pa*

J

Kunigas Kordeckis vaikszczio-

golbon szaitil Sunku bus jiems 
bala rėjos pilti/ po tvirtove kas-

v̂
tis, prie tb dat jus sžiltosė grin- 
ėžloso gyvensite, o jiems greit 
i risi pyks szaloziai!

Isz tos tatai priežasties ir
i risi pyks szaložiai!

« v*. •

Į Durhrii’das Miuitęris
. ' ,ri„' " .

Jau buvo antra valanda, pro
cesija dar buvo ant muru, o to
li toli, kur rodos žeme "su dan
gum susilieja, pradėjo kaž-kas 
judėti. Isz pradžių vos matosi, 
paskiaus ir aiszkiai galima bu
vo matyti, kas per vieni ten'ju
da.

Visi pradėjo szaukti:
-- Szvedai, Szvedai eina!
Ir vėl tyla, tarsi isz baimes 

nustojo plako visu szirdys, už 
tirpo liežiuvirii, 
skambėjo. Tyla pertrauke ra-

tik varpai

mus kunigo KotdeckiO balsas:
— Broliai, džiaugkimos, ar-

neklausykio, 
Geriau nuo josios visai 

atsikratykie, 
Ba jiji daugiau nemoka, 

Kąip apie bara tik szoka, 
Guma kramtyti, 
Dantis rodyti, 
Aluti sriaubti, 

Ir munszaine gerti. 
Dori vyrai nuo tokios szalinasi. 

Tokiais darbais bjaurinusi, 
. Abi apsimalszykit, 

Juoku nedarykit.

norėjo I
, 'JlO ■ ■ ■

tinasi pergalėjimu ir stebuklu 
valanda!

Po valandėlės užgiedojo:
— Po ISivo apgyuimu puo- 

Dievo

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviukas Skvajerit

lamo szvenezia usioji 
G iftidy t o ja! ; ■ t

r|\io tarpu SzVedū karinme* 
nes debesis tarsi persikeite in 
nepaprasta žalti/ kuris szliauže 
kaskart vis artyn* Jau matėsi 

Toliaus bus,jis.
ll

Apdraudžia nuo ugnios namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
gėriausiose kompanijose. Atlieka 
Visokius logaliszkus reikalus.

If

MAHANOY OITY, PA. į
32 W. PINS ST.
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ŽINIOS VIETINES vargingas kaip nevisada dirb i4 
o szeimyna reike užlaikyt vis- 
tiek. Nedirbdamas žmogus lai

Garnys paliko patogia ir visokius galus prasimano; vie-
sveika dukrele del Franu Kev- 
se vi ežiu ant 27 E. Spruce uly- 
czios.

ni kazyruoja per dienas ir nak
tis, kiti prisivirė munszaiues 
netzioje po stubas ir pardavi-

Panedelio ryta atsibuvo ne’i° kitas ir saluninkas nuper-
laidotuves Ilenrikio, sunaus p. 1 ka koki galonnka kaip pri-
Rynkevicziu isz namo uoszvio Į trūksta. Žinoma saluninkai pa-

Boston, Mass. — Pereitos sa
vaites Panedelyj norėjo pasi
daryt sau gala Franas Treigys 
kuris gyveno po No. 230 Silver 
st., So. Bostone.

Treigys buvo jau apie 6 me-

Jurgio Bcndinsko 821 E. Cont- ‘y” prisivęrda, bet kaip kada C* ! 1 Z L \ __ $ ė j • 1 • 1- 
<1 ir isz ki.
žienio: laikas, szalta, tai greitai za; 
ne r uk st a broga.

Priesz Kalėdas patiko viena 
miinszaines naikintoji nelaime, 

: kuri* gere per kolos dienas ir 
naktis ir neejo namo kol pini- 

pragoro. Kada pinigus pra- 
tai tada namo parojo ir 
rlas isz ryto apio 6 valan

da jo moteris iszejo in darba, o 
du jo vaikucziai nuėjo in mo
kykla, tai jis pasidaužęs po stu- 
ba, rado kampo gasini pecziu.

t mislino kad tai yra 
baczka guzu tos su kranais, tai 
surado: gumine paipa užmovė

re iri i., kuriose dalybavo dau
gelis giminiu

I buna “gud giszep,
ir pažinstamu.VJ 

Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigomis Szv. Juozapo,

“ tai turi da 
ur nusipirkt ba dabar

nėšiai bed arbo. Žmogus buvo 
jau nejaunas, apie 40 metu am
žiaus, tai darbas gauti jam bu
vo ir nelengva. Pereitos savai
tes Panedeli jis iszvjo darbo 
jeszkot, bet negavęs, užsidarė 
savo kambarin ir atsisuko ga-

Szeimininko

bažnyczioje. Į
SHENANDOAH, PA.

— Praeita Utarninka badu* 
Raudon įėjo’’ ketino“ Raudon įėję” ketino laikyti 

susirinkimą ant apsvarstymo 
Fastistines Valdžios Lietuve 

ir stengtis

gus 
gere,
da gir

pajuto gazo 
smarve ir inejus Treigio kam
barin rado ji be žado.
jo buvo jau visas juodas ir isz 
burnos ėjo putos.

Jis buvo nugabentas ligoni
nėn ir tenai atgaivintas.

Veidas

— h.

< i

je“
Bolszevizmo isz
Kalbėtojam ketuao būti garsu- Gal jis

“isztremimo
Lietuvos’'

Juozas Bimba isz Pittsburgho. 
Burmistras dagindes nuo žmo
nių 'kokis tai ketina būti susi- ant krano ir atsukęs krana eme 
rinkimas nuėjo pažiūrėti. Ne
radęs ant sienos Ameri'konisz 
kos vėliavos, uždraudė l iikyti 
susirinkimą, paliepdamas vi
siems iszsiskirstyt. Badai keli 
pasiprieszino policijai, 
likos uždaryti kozoje ant at ve 
simo.

f Vietinėje ligonbuteje pra 
eita Petnvczia mirė Talisona 
Bobina, 33 metu, nuo apd< g* 
mo eksplozijos gazo 
doah kasvklosia. Velieni-

Hazleton, Pa. f Praeita Su
kata mirė czionais Viktoras 
Czcrnianekas 41 metu, vargo
nininkas Lidtuviszkoje bažny- 
ezioje, sirgdamas trumpa laika 
tik nuo Naujo Alėto, nes da pil
dė savo privalumu per Kalė
das. Velionis
Margarieta ir szvogcri V. Luc
ku, Mahanoy City. Laidotuves 
a'ttibus su bažnytinėms pamal
domis Ketverge ryta isz namo 
554 Lincoln uli. Graborius Sa
kalu nekas isz Mahanojaus už
sienio laidotuvėms.

paliko paczia
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už ka

traukt in save. Kada vaikai 
paveja pietų isz mokyklos, ra
do jau tęva negyva gulinti ant 
grindų sustingusi. Likos pa- 
szauktas gydytojas ir kunigas 
bet jau buvo viskas per vėlu ir 
patarnavimai nereikalingi. O 
kad javo namus turėjo, tai liko 

visom bažnyti-

Katalogas Knygų

ir

W'

■

■ ■:

I

i

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

i
palaidotas su 
nem ceremonijom, nežiūrint jo 
mirties. Turėk pinigu,

: laimingas busi po mirties 
žiūrint kokia mirezia numirsi 

vo sunum Vinco Bobino, g) ve- ar kokiu pažvalgu žmogus bū
ti, turėk pinigu tai visur pri-

1 tiksi O. K. Jau pas mus keli to
ki taip likos palaidoti, 

' partyviszkumas pas mu 
didžiau, es, bet atitikus kokei 
neaiimei, visi isz vieno dejuoja 
jaigu tik dolerukai in kiszeniu 

važiuoja, kad biski iri 
i —you j 

Bepart iviszkis

ANT PARDAVIMO.

t > •

Sheinn
bu

»a ■»

Turėk pinigu tai ir
ne-

nanezio 1 M N. Madkct uli., ;
kuriuos ir gyveno. Paliko na 
csda ir sunu, tėvus, tris broliu 
ir viena seseria. Laidotuves at 
sibuvo Utarninko ryta su baž 
nytinems apvijomis Szv. J m 
gio bažnyczioje.

j- Augustina, 49 metu 
linui pati Kazimiero Brnonio. graudinga bet naudinga 

mirlright! —“
jiuv Į^uiiiiyz.iiius praėjiu o.’i'v j > -----------
da, likos palaidota Panedeli sr I Worcester, Mass. —

y m\ tiesioj;o

s
nors 
k ne

k u riSouth Ja rd iii uli., 
nuo paralyžiaus praejta Sen

bažnytinėms
Jurgio bažny< zioje.

— Prm jta Petnyc 
ugnis užpakalijo sz-oro Ho<»ks 
ant 4 N. Main uli. Ugnis prasi 
platino i n Miners Banking 
Trust Co. banka ir kitus biz 

bides ant

apeigomis S

in Miners

>)

z m K i (< i

< r

gražus, 
į sniego

Oras 
norints szalta, bet 

susižeidė 
Darbai

o
mažai, daug 

paslysdami ant ledo, 
eina blogai ir sunku aplaikyt. 
Norints musu miestas 
yra sausas, bet kožnam name 
randasi bravorėlis ir

taipgi

nius, padarydama
15,000 doleriu.

t Jonas Minkeviczius 61
metu isz Lost Creek No. 2, mi 

sirgdamas
esz<-

re praejta Subata,
koki lai Lika
duktereg ir du sūnūs. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėm 
pamaldoms Utarninko ryta

Palike

su 
Ut arninko

Szv. Jurgio bažnyczioje.

Now Philadelphia, Pa.
Apie czvertis mylios nuo czio- 
nais miestelije Brockton, Hud
son Coal kompanije pradej* 
kasti szafta, kur užtiko 42 pc 
dinia- gysla anglies, 700 pėdu 
gylio po žeme. Neužilgio sta
tys brekeri ir siuntines 
ant niarketo.

pradej

anglį

Gera sziaucziu szapa, geriau
sioj vietoj mieste. Visos reika
lingos maszinos, visos beveik 
naujos. Kanda tik $20 ant me
nesio. Parsiduos pigiai.

.John Koinick
18 B Street 

Mahanoy City,
ANT PARDAVIMO.

(j25

Pa.

ladelphia, Pa., 
rakandais.

visos lempos

Parduodu 9 kambariu namn 
po no. 1111 North Street, Phi 

su naminiais 
In narna i n vesta 

elektros szviesą
naujos. Namas stovi paežiam 
vidury miesto arti Lietuvisz- 
kos bažnyežios ir 
Kuknia ir bath-rųmis tik szita 
vasara statyti, peczius tik du

mok vklos.

žmony s medis.

111 /M C4BXJ>OLf* JI' | 
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No. 126 Penkios ‘ htorijos apie 
Doras gyvenimą*, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. 
01 puslapiu.........................   • • •

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

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

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

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu................... 15c

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... . 35s

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

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad Žmonėms ji labai patinka, 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popfera. Drueziai ir puikei ap
daryta audeklinals iszmargintais 
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..

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

No. 103 Vaidelota, aplsaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 105 12 istorijų: Nedaryki*
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kazlravimas; Josz- 
kojo tarnaites o rado paczia; 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, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kilu 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

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

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakotos apie čigonus; Visokio* 
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 
narnoje, Kandidatas ant apsipac.zia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paczia 
Tabaklerka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

Sziupinis 
. talpinusi sekanti skaitymai: 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
; savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra

audeklinais

704

. 15c

.15c
$1.00

35c

v

• •

O

1 . . . 15c
B

h

No. 133 Dvi istorijos ąpie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ....

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

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio aunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnfcri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoczlu, Raganius, 61 pus. 2Oc

No. 136 Kčturioe istorijos apio 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du k ar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnins arba moteres ist- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniseko valkatos, Ke
turios dalis meto, Ąflie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema^Jn ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip tyekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczioR, susirinki- 
muosla 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................... 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................................... 15c

No. 141

«•..•15c

!
f

SUŽEISTO KAREIVIO NEPAPRASTAS DARBAS.
kuri pra

dėjo 1923 mete Georgo L. Hathaway, ligonis San Diago Calif, 
ligonbuteje, sužeistasis kareivis Svietineje Karoję. Padirbo ji
sai szita staleli isz 50,619 szmo toliu visokio medžio. Darba at
likinėjo 32 visokiose valstijose isz surinktu szmoteliu medžio

.Tik tomis dienomis užbaigė nepaprasta darba

i$Z visu daliu svieto ir czion Amerike. Hathaway naudojo tik
tai maža pjūkleli ir kiszenini peiluka laike savo darbo.

ISZ LIETUVOS SULAIKYK AGONIZUOJAN- 
CZIUS SKAUSMUS NUO 

RHEUMATIZMO.
LIETUVOJ SUIMTA DAUG 

KOMUNISTU.
Kaunas. — Kadangi ir patys 

kariuomenes žygiai invvko sc- 
ryszyje su organizuojamu Ko
munistu sukilimu tai jau suda
rant nauja vyriausybe

. I . , * * •

pirmiausia buvo griebtasi už-
1 *

Skausmas, uždegimas, tinimas, 
visi pasiduoda Johnson’s 

Belladonna Plaster’iui.

Y. pirmu

kirsti kelia neramaus elemei 
to galimoms riauszeins.

Gruodžio .17 
buvo suimta visa eile Komu
nistu: Sziauliuose 20
40, Kurszenųose 6, Panemune.!

Kadvilifzkyj 4, Naumiestyj

Jau isz in 18

1 Kaune

Greita, tikra, nuostabi pagclba, ku
ria Johnson’s Belladonna Plaster’is 
suteikia Rheumatlzmo ar Podagros 
atvejais priklauso nuo to, kad bella
donna vaistai per oda sunkiasi tiesiog 
in apimtas vietas, ar per nervus eina 
in apimtas dalis. Belladonna veikme, 
kai ji panaudojama virsz-sakytu bu- 
du veikia labai urnai ir yra daug kar
tu stipresne, negu belladonna imama 
in vidurius.

Sztai del ko skausmas pasiduoda 
taip urnai — tarsi magiszku budu — 
kuomet Johnson’s Belladonna Plas- 
tor’is yra vartojamas. Uždegimas pa
lengvinamas, tinimas sumažinamas, 
ir malonus, ramus, komfortas sutei
kiamas labai greitu laiku. Johnson’s 
turi savy galinga belladonna ir vi j 

vaistingumas palaikomas pilnoj |

t. Labai smagi

0,
6, Vilkaviszkyj 7 Mariampole;
6, Panevėžyje 20 Kupiszkyj 10 
Kalvarijoj 3, Kaziu Rudoj 3, 
Virbalyj 4 Kybartuose 3 Kė
dainiuose 4, Alytuje3, ir viena
me didesniųjų Komunistu

Biržuose, tik 3,

Keturios istorijos ajie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka ania 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kijo, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. . . .20c

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

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas mnlunas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. ... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudina- 

Paskutine valfer motinos, Paku-
tninkas, Ar pasjaųJffc.tcva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

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

No. 146

,. .15c 
dalis) 
Ila iss

menesiai kaip pirktas. Kiemas 
cimentuotas, ant kiemo auga

. Priežastis pardavimo
__________ i važiuoja in Lietu-

No. Ill (3

daro savo ramybelia ir ne gero Į locnininkas
I va pas savo szeimyna. Taipgi 
turiu 2 lotus žemes, 125 pėdu 
ilgio ir 40 pėdu ploczio. Lotai 

, Pa. 
Kas norėtu pamatyt lotus tegm 
kreipiasi prie Jono Stasaucko 
1459 Philip St., So. Bethlehem, 
Pa. Savininku galite

neduoda kitiems.

sanvaitia invy-
isz

— Pereita 
ko vienuolika 
priežasties neatsargaus cziuži- 
nejimo. Visi sužeisti yra vaikai 
nuo 7 iki 10 metu senumo. Sun 
kiausia sužeistu yra Juozas 
Agurkus, 7 metu

nelaimiu

v ra

I

: randasi So. Bethlehem

18 Maxwell i4. KU} UX IV UUj I lUV IU, AUUAWU Į

st. Jis su kitais dviem vaikais
invažiavo in troka.
ežio galva pavojingai sužeista, 

nukentejo.

Agurku-

mutyti ♦ 
kožna diena po 6 vakare ir pci 
diena Nedėliojo. (Adresas su
kantis: t5.

Kiti du lengviau
Policija dės pastangas, kad su
mažinus tokiu nelaimiu skai- 
ežiu.

— Teisėjas Harry IT. At- 
i wood suteikė I
1 Martinoniui

divorsa Juliui
Stefanijosnuo

Amsterdam, N. Y. — Oras Martinonienes, kuri dabar ran-
pas mus yra labai szaltas, tik 
gerai kad sniego ]
ginusia kaip tik rogių kėlės ge
ras, tik ka daį>ar žmones mažai 
rogėm važinėja, visi automobi
liais, tai miegas visai nereika
lingas, o szaltis tai kaip da isz 
pradžios adventu smarkei pra-

dasi Lietuvoje, bet atsisako
nnnordnn- atvažiuot pas vyra. Martynas
1 1 v>' I./ v> A v, < C B L < 

1^ XX 11 I • XX WX V «• XX«XX « » XX WX <IL ZVTamulionis gavo perskyra nuo 
Stefaninos Tamulionienes, kuri 
taipgi yra Lietuvoj. Ju abieju 
advokatu buvo B. Mendelsohn, 
931 Slater Bldg. — A. L.

Juozas Szaulis, 
1111 North Street, 

Philadelphia, Pa.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Užymas galvojo, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

*> * ..n—III* !—»■ ■> II w -*"■"* W**">**^*"* I ■'* ' ** •* '

ALLENTOWN MOTERE PA
SAKOJA APIE SAVE.

Iszrasta ii

lej<> szalt tai da ir dabar taip 
l>at laikosi. Mažai buvo per
mainų, ateinanezia vasara gal 
bus ledai pigus kadangi ledu 
pramonykai prisigatavis ledu 
užtektinai del vasaros. Keli 
tukstaneziai žmonių turi užsi
ėmimą prie ledu pjovimo ir ne
blogai uždirba prie to darbo, 
pu i n va i ros leda u nos New Yur
ko stqite, ba kitos dirbtuves 
pas mus Amsterdame ir aplin
kui prastai dirba.

Tik karpetu dirbtuves vi^as 
dienas iszdirba ant sanvaites, 
tai yra, penkes dienas ir puse, 
bet kitos dirbtuves kaipo: 
ezluotu iszdirbystes, apatiniu 
marszkiniu iszdirbystes ir ki
tos, dirba tik po 4 dienas arba 
visai kaip kada sustoja ant ke

Brooklyn, N. Y. — Vincas
U- 

jer St., mire 5 Sausio, palaido- 
I tas 8 Sausio szv. Trejybes ka- 
' pinese.

— Vincas Bosžkus, 52 me
tu, 340 Cherry St., New Yofk, 
mire 5 Sausio palaidotas 8 
Sausio Alyvų kalno kapinėse.

— Jonas Petrauskas, 
192 John St., 

palaidotas 
Alyvų Kalno kapinėse.

— Juozas Vaitunaitis, 
metu, 204 North 8th St., miro 
10 Sapsio, bus laidotas 13 Sau
sio Szv. Jono kapinėse.

— Pranas Virbaitis, 50 me
tu, 33 East 50th st., New York

Mikolaitise, 40 metu 177 Mat

Peach’ Si., 
raszo jog kele-

metu, 
Sausio,

33 
m iro 7 

9 Saulio

68

liti sanvaieziu. Tai žinoma, to
kiu žmonių ir gyvenimas yra

mirė 8 Sausio bus laidotas 13 
Sausio Worcester, Mass. North 
Dem. kapuose. — Y.

celi
nes ežia

sas 
formoj del greito ir patvaraus persi-t r u

Komunistai buvo iszsislnpste. ■Sl,nkimo per oda in »kau8mu victn
1 lt... _ I 1 1  TX1 A .»♦ A .

Diena vėliau ir ežia suimta per 
kelias deszimtįs.

• i \ , n ii i Ji \ »• i i ganiszka lazdele, Boba kaip ir visosI Johnson s Belladonna Plaster is tun . . . . .... ,
visa jėga, tad galite but tikri paten
kinimu, reikalauk Johnson’s Bella
donna Plaster’io jo vardu. Parduoda
mi visose vaistinėse.

žada MALDAKNYGES
laikrąszt is ‘ ‘ Vilniaus 

paszvostas mokslo,
i <

NAUJAS LIETUVIU 
LAIKRASZTIS.

Vilniuje greitu laiku 
iszeiti naujas Lietuviu mėne
sinis
Varpas“, 
visuomenes ir literatūros rei
kalams su priedaįs vaikams ir 
mokytojams. Laikrasztis žada 
pasirodyti apie Naujus Metus. 
Redakcijos ir Administracijos 
adresas: Vilnius, Tatoriu gat
ve N r. 6.

UŽDE JO NAUJUS 
PADOTKUS.

Rokiszkis. (“V-bes” kor.) — 
Bažnytinei mokeseziai. Vysku
po rūmams renka nuo galvos 
po 3 litus, parapijos namams 
pataisyti po 60 centu nuo hek
taro, pataisymui moksleiviu 
bažnyczios (buvusioje cerkvė
je) nuo kiekvieno mokinio pu 
3 litus; bendra suma sii ks 
pus-treczio tukstanezio litu.

litus, parapijos

pataisymui

suma

NUŽUDĖ KAIMYNĄ.
Gruodžio 10 diena 

kaime, Keturvalakių valscziuj
Mrs. J. Agens,

Allentown, Pa., 
ta metu adgalios pagavo influ- Vilkaviszkię apskrityje, neži 
enza kuri persimame in numo- nomas prktadaris'-- v- - — ---- -- --------- .--I -I - ---------------- -- ------------------------- •

vo labai nuvarginta. Viena mo- 'Alberta Tauba. Atvykus

Naviku

I

nužudė ir 
nija, turėjo sunku kosuli ir bu-1 apipleszo to kaimo gyventoja 

i žmog- 
tore patarė jai pabandyti Dr. žudystes Vieton policija sulai
White’s Lung Healer gyduole, ke intariama žmogžudį, to pa!
T'* 1 _ • _ A  11 1 1 • • 1 • . i * v« 1 •Pradėjo ta gyduole vartoti Ir kaimo gyventoja, 
aplaike greita iszgydyma.

Dr. Whites Lung Healer gyduole
75c bonkuto, drauge su Dr. Whites• MV MVMIKMVV, O V* . IT JHVUO Į p
(Black Crow) Cold ir Grippo pigul- K 
kas 25c praszalina bilo koki porsza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnels apdarais, preke $1.50 

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

Juozą Szli- 
vinska, 26 motu, pas kuri Mi
ko kratos rasta 500 litu pinigu 
ir visokiu prekių. Szlivinskas 
kvoeziant prisipažino kad in 
Tauba szoves du 'kartu isz re
volverio. I

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c

•• W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
M AH ANO Y CITY, PA.

4

No. 185
Mažas Szaltinolis Dievo Mylistu.

bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir L, t. 52 pus..........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai, Ražanczius Iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burlke ir Burikas, Kareivis ir velnias

ta,

Balsas Balandėlis arba
II Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 

Naujausis spaudimas su Officium su Užliekos Isz senovės padavimu, Peary 
dadėjiniu litanijų, maldų ir giesmių ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
prie Paneles Szvcncziausios. 576 žemgali. 64 puslapiu.......... .  ..2~_

1

prie Paneles Szvcncziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
niinksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai

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

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygolo, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingo* maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krusztai............

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygcl lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gontelmonas, Karczema nuo 

.$1.50 azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo- 
. tina sopulinga, Meile sunaus.

puslapiu
No. 118

$2.50

.. .$1.50

i

................................ 15c
Dvi istorijos npie Auka

Nihilistu, Stebuklas kuczioa naktų 
61 puslapiu............ .. ...... ........... 1 Sc

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c
na,

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

M

GYD1K1S SU ŽOLĖMS
Geriausia* būdas gyditia bu žolėm*, 
nei> žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žolos yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu liju. Mes užlaikome Invai- 
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 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 nesmagumą isz virsi

181 
35c

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

No. 119 Keturios istorijos apio 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu ....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apio Valu
kas isz girrios ir Ant nomuno. 58 

l » ♦ « • ................... 15c
No. 121 Trys istoiijos apie Trys 

Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie

puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 'puslapiu
No. 190 Visuomet, 

gėlo katalikams lietuviam* visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos cclluloidcs apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be

malda-kny-

kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........$1.50

' / * »

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

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

J I ■ .■' ' , * " ♦ ' — M ' '

sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
sufeirlnkimu. Preke - - . 26c.

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

Preke - -

gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolora, 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. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu........................................15c

.15c minėtu ligų, tai greieziaus Ipeipkites 
pas mane. Asz tuksta n ežiams eutei- 

■ • _ a'*
kiau sveikata su savo garsioms tolfiins 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas’ mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
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 lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szlteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 GiUet Rd. Spencerport, N. Y.
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