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ISZ AMERIKOS PENNSYLVANIA
----- — GUBERNATORIUS
MEKSIKE MUSZASI JOHN A. FISHER
PASIKELIMAI KATALIKU NAUJAS GUBERNATORIUS 

KYLA VISUR.

SZIMTAS UŽMUSZTA.

ARCIVYSKUPAS VADU 
PASIKELELIU.

Mexico City, Mex. — Valdžc 
nusiuntė daug kareiviu iii valk
ti Jalisco, kur katalikai dau
giausia pasikėlė ir yra didžiau
sias pavojus. Pasikeleliai smar
kiai muszasi su kareiviais dau- 
gclio.se valstijose ir kaip iszro
do, tai pasikeleliai ima visur 
virszu. Suvirszum szimtas pa- 
sikeleliu likos užmuszta ir 
daug sužeista musziuose arti
moje Tepatilan, Jaliske.

Badai arei vysk u pas Jimenez 
isz Guadalajara, pats stojo ap
imti kamanda ant tukstanezio 

gink
lus vardan apgynimo katali- 
kiszko tikėjimo, o ant vėliavos 
pasikelcliu yra žodžiai 
(’risto Key” 
ja Kristus karalius).

Paroda ne, Lome Large ir 
Gispeadore, atsibuvo musziai 
kuriuose žuvo 28 pasikeleliai, 
18 kareiviu ir keli palieijantai.

Apie 25 katalikiszki kunigai 
atvažiavo in Meksiko miestą’ 
ant paliepimo valdžios ir turės 
už.s.iruginU’AYuU. .kožna , jlipi)ą 
in valdžios bjura. Visus kata- 
likiszkus kunigus iszsiunezia 
in Vera Cruz, prie 
niszko rubežiaus.

Pasikėlimai kataliku plati
nasi po visa Meksika ir kaip 
iszrodo, tai ncužilgio kils kru
vina tikejimiszka kare.

SURASTA MIRSZTANTI ISZ 
BADO ANT ULYCZIOS.
Harrisburg, Pa.

pasi keleliu kurie pacme

DIDELE PARODA.

PENNSYLVANIJOJ 
UŽĖMĖ SOSTĄ.

” Viva
(Lai ilgai gyvuo-

Ameriko-

— Palicije 
surado apalpusiu isz bado mo
tore .Janina Ksantienia isz Det
roit, Mich., ir nuvožė jaja in li- 
gonbuti. Josios vyras buvo nu
ėjus in artima restauracije pa
skolint kelis dolerius, 
sugryžo, savo mot eres
manydamas, kad jiji atome sau 
gyvastį. Porele pribuvo in czio- 
nais be cento, 

. darbo ne 
maisto.

Harrisburg, Pa. — Utarnin- 
ke likos prisiektas naujas gu
bernatorius John A. Fisher ir 

gubernatorius Arthur II. 
James <) buvusia gubernatorius 
Pinchotas iszsipinczino iii 
Washingtona kur apsigyvens 
ant gero.

Apie 200,000 tnkstaneziu isz 
visu daliu Pcnusylvanijos daly
ba vo parodoje. Vaiskus atida- 
ve gar Iv mnr]nin gubernato
riui.

Naujais gubernatorius yra 
naszlys, nes jam pati mirė 1922 
mete ir turi tik viena duktere 
Mare. Paeina isz Indianos pa
vieto.

Houcko kliubas isz Shenan
doah, buvo didžrauses nes da- 
lybavo parodoje apie 2,000 
žmonių isz visu 
kili pavieto.

vice

iszsi pi nežino

parodoje apie
daliu Schuyl-

$25,000 DOVANU.
o kada 
nerado,

nusipirkti
vyras neturėjo 

pinigu

PATOGIAUSIA ISZ NAUJOS 
ZELANDIJOS.

Pana Teima McMillan, likos 
iszrinkta kaipo “ 
Zealand” ant 1927 meto, daly-
banti avietiniam patogumo 
konteste Auchlande. Matyt, 
toje tolimoje szalyje ir randasi 
patogiu paneliu.

Miss New

17 VAIKASMETU 
PERPLAUKE 22 MYLIU 

PLOCZIO KANALA.
-r .... ■

GAVO $25,000, UŽ KURIUOS 
PASTATYS NAMA DEL 

MOTINOS.

Los Angeles, California. — 
Suruosztas plaukikams taip 
vadinamas CatalinA lenktynes 
laimėjo neturtingas 17 metu 
vaikinas George Young isz 
Toronto, Kanada. Jis perplau
kė 22 mylias San Pedro kana
lo, akirianezio Catalina sale 
nuo San Francisco, iszbuda- 
nias vadenyj 16 valandų. Dova
na laimėtojui buvo skirta $25- 
000. e

Plaukti pradėjo 102 lenkty- 
niuotojai, tarp ju keletas tokiu 
kurie lengvai perplauko Anglu 
kanalu, vienok dauguma tuoj 
pasidavė negalėdami pakęsti 
szalto juru vandens. Taip pa
sidavusiu buvo ir p-le Barrett, 
kuri perplauko Anglu kanalu, 
iszbudama vandenyj 23 valan

ti syki ji galėjo iszbuti 
valadu. Moterims buvo

skirta dovana $15,000, bet jo# 
nelaimėjo niekas. Skyrėjas vie
nok duos po $2,500 dviems 
merginoms, kurios- ilgiausia 
vandenyj iszbuvo.

George Young yra sūnus no* 
turtingos motinos, kuri jam 
davė isz savo sutaupytu pini
gu $135 nuvykti isz Kanados 
in Kai if orn i ja ir 
rungtynėse.

das. 
tik 1 o • >

KASYKLOS SUSTOS
NINKSZTU ANGLIŲ 

KASYKLOS KETINA 
SUSTOTI.A

DARBININKAI SPIRSIS 
DIDESNES MOKESTIES.

Toledo, Ohio. — Visos cent-
raliues minksztu anglių kasyk
los ketina sustoti 31 Kovo jai- 
gu darbininkai nepriims nukir
tima mokesties 20 procentą 
mažiau ne kaip gauna sziadien. 
Operatoriai suvažiavo czionais 
ant susirinkimo isz Ohio, Illi
nois, Pennsylvania ir Indiana 
ant kurio apsvarstys nauja mo
kesti del darbininku in. vieta 
Jacksonvilles sutarties. Opera
toriai sako, jaigu darbininkai 
nepriims numažinimą niokcs- 
ties, tai bus priversti uždaryti 
visas savo kasvklas.

Tebyris kontraktas tarp ope^ 
ratoriu ir darbininku baigėsi 
31 Kovo, o tarp unijos virszi- 
ninku ir operatorių suvažiavi
mas atsibus 14 Vasario ant pa
darymo naujo kontrakto. Te
byris kontraktas duoda darbi
ninkui paprasta mokesti po 
$7.50 ant dienos, bet operato
riai nori numuszt 20 procentą 
ant ko darbininkai nesutiks.

Suvirszum 250,000 minksztu 
anglių’kasyklų darbininkai tu
rės sustoti dirbi i, jaigu opera
toriai dalaikys savo žodi. Pre
zidentas L6wisas sako, kad ant 
tosios operatorių propozicijos 
d h rlrinrn k a i n es n t i ks.

f — — * » ii n *■■■-■■ w,

Paskutines Žinutes.
IT New York. Kas tekis 

padėjo bomba prie duriu Itali
joj konznh), kuri truko bet jo
kios bledes nepadaro tik isz- 
arde siena.

V Wilkes Barre, Pa. — Bab- 
listu bažnyczia ant South 
Franklyn uli. sudegė lyg pama-

' New Yrork»

tu. Bledes padaryta -ant $200,- 
000. Ugnis dege per 4 valan
das, nes nebuvo vandens.

Hellenic
sentikiu bažnyczia ir namas su
degė lyg pamatu. Szimtas žmo
nių pasiliko be pastoges.

U Bruksella, Belgije. — 
Natzle Chariot ta, buvusi kara- 

, mirė 
cieso-

licne Meksikos, 86 metu 
Sorodos ryta. Buvo pati
riaus Maksiiniliano.

I

f 38 METAS

dalyvauti;
* J

KINAI MUSZA
AMERIKONUS

NEUŽILGIO APLAIKYS
KARDINOLO KEPURES

ŽUDINSTA UŽ
PAVEIKSLA

i '’"M

PAVEIKSLA MOTINOS, 
UŽ KA LIKOS 
NUŽUDINTA PER 

POSŪNI.

Varszava, L'cnkije. - - ” 
keliai mano mylemi, gyvenkite

APIPLESZE BAŽNYCZIAS, 
ISZGUJO ZOKONINKES IR 

Pavogė mergaites.
ZOKONINKES NUŽUDĖ 

KŪDIKIUS.

Vai-

sutikiMe ir meilėje, eikite do
ru keliu koki jum isznnkau, o 
t u Zosiuk, mano vyriausia duk
relių prižiurekie Juozuką ir 
kad mokytųsi gerai.” Toki tai 
testamentu paliko Boleslavu 
Sverczkovskiche ant npHinio

niszku

Foochow, Kinai. —Tautisz- 
ki pasikėlimui davėsi iii ženk
lus czionais, kada bandos pasi- 
keleliu užklupo ant Amęriko- 

ir Angliszkn^padonu,
snmuszdami daug moterių, vai
ku ir kelis dvasiszkuosius, po 
tam keli isz juju buvo valkio
jami per ulyczias už plauku. 
Demonstraeije priesz kriksz-

SERGSTI PREZIDENTO
COOLIDG’O SUNU.

Russell C. Wood gal yra jau
niausiu detektyvu po valdžiai 
kurio privalumu yra sergėti 
Joną Coolidg’u, aunu preziden
to, kuris lankosi in kologijo. 
WoofMaipgi drauge mokinasi

[ su Jonu įr ęiną kur j.isąi eina.

patalo, pati kaimisžko darak
toriaus.

Tėvas, darbsztus ir malszur 
žmogus, Zofijė mokino taipgi 
vaikus, jaunesne duktė lankosi 
in g’imnazijė, Juozukas ėjo in- 
vietiniu mokslaine 
sūnūs Antanas, • . ■ 
ukiszkam niversitet buvo ofi- 
cierium laiko kares. — Visi gy
veno laimingai, bet tėvui užsi- 
nofrejo antru; kartu apsipa- 
cziuot, na, ir rint galo atėjo to
ji nelaiminga diena, kurioje 
tėvas atvedu po pastogių mo- 
czeka.

Nuo tosios dienos prasidėjo 
šluboje tikra pekla. .Moczeka 
griaužė patui, pakol neisz- 
griauže Zofiję ir Ona isz namų 
o kada jau apėmė po savo val
džia visa narna, pradėjo dau
žyti ir deginti brangiauses at
minties po mirusiai pirmai pa
ežiai o ypatingai nutrauko mo
tinos paveiiksla nuo sienos, su
mindžiojo su kojoms. Tame 
Antanas sugryžo isz kariume- 
nes, ir kada da žinojo k a mo- 
czeka padare su motinos pa
veikslu ir iszvarima 
isz namu, užvėrė 
baisui, 
padėjo moezeka ant vietos.

Laike teismo Antanas kalbė
jo: “moezeka suardė mums gy
venimą, paėmė mums gera tęva 
ir paniekino atminti musu my-^ 
lemos motinėlės. Pasiutai!. Ne
žinau kaip tai padariau.”

Hudas nubaudė Antanu ant 
meto in kalėjimą, bet jojo ne
uždaro. Liudininku buvo daug, 
kurie priliudijo gera pasielgi
mą Antano o kaimynai liudijo, 
kad moezeka buvo tikru szo'to- 
nu pavitlale moteres.

o vvriauses 
studentas

sesueziu
:, v.žvcro jame szirdis 
isztrauke revolveri ir

25

UŽSMAUGĖ SAVO 52
METINIA PACZIA, PO 

TAM PAKORĖ JOS 
LAVONA.

Stanislavavas, Lcnkijo.
Kaime Kleankoj, gyveno
metu gaspadorius Dimitras M i 
kailovas, (kuris jau nuo senei 
gyveno nesutikimia 
paežiu Našta, 
metus apie ka gerai žinojo vi
sas kaimas.

Ana diena Diipitras apreisz- 
kop olicijai, buk jp pati atome 
sau gyvasti per pasikorimą.

Daktarai apžiurėju ‘moteres 
lavonu, mate kad ant jos kaklo 
randasi atspaudai dvieju pirsz 
tu. .Daktarai tuojaus suprato, 
kad Nastula likos pirma už- 
smaugta. Sekcija lavono paro
de,kad motore pirma buvo už
smaugta po tam josios lavonu 
pakorė. Nužiurojimas tuojaus 
puolė ant josios vyro Dlmitro, 
kuris staeziai iszsikalbinejo, 
kad jo pati tikrai pasikorė, ant 
galo prisipažino prie'visko ir 
sake, kad savo sena boba už
smaugė, kad galėtu apsipa- 
cziuot su jaunesne mylema su 
kurią, jau susilaukė kūdikį.

su savo 
kuri turėjo 52

czionius buvo viena isz bjau
riausiu istorijoj Foochow.

BilŽny ežios, gyvenimai 
kremai buvo apiplcszti. Visos 
khtalikiszkos bažiiyczios ir mo
kyklos buvo apiplesztos. Ki- 
niszki studentai Fukiene insi- 
lauže in Iszpan-iszka Dominiko
nu prieglauda, klebonija ir 
liažnycziii, iszgujo minyszkas ir 
kunigus, ibznesždami Kinisz- 
kas mergaites.

Badai paskalai eina, kad Isz- 
paniszkos minyszkos nužudė 
keliolika Kiniszku vaiku, nes 
surasta dvidcszimts lavonu ar
timoje kliosztoriaus, ant ko la
bai inirszo Kinczikai. Pasikėli
mas yra panaszus in Bokscru 
pasikelima .Kinuose keliolika

- KelrAmoriko

ir

inetu adgal.
Shanghai?

.niszki, kai'iszki laivai iszplauko
in Foochow, apsaugoti Ameri- 
niukonisžkus padonus nuo to
limesniu užpuldinėjimu.

98 PASAŽIERIAI SUSZALO 
ANT SMERT.

Moskva, Rosije. — Isz Sa
maros daejo žino, buk 98 žmo- 
nys suszalo dvejuose trukiuo
se, kurie likos užpustyti per 
sniegine viesulą. Dideli sniegai 
nupuolė aplinkinėje Volgos 
upes.ir kaip kur visus kaimus 
užpustė.

165,000,000 GYVENTOJU 
ROSIJOJ.

Moskva. — Lyg sziai dienai

Xte A

Gamba isz ('oriiu)as

L&’

Ant kaires stovi monsignori.- vyskuj 
ir monsignoris vyskupas Lauri isz Cologne, 
kardinolines kepures ant atei nanezio 
lu R v me.

ISZ LIETUVOS
ŽMOGŽUDYSTE.

Luskiu kaime, Kelines vals- 
cziūoj, atsitiko szi žmogžudys
te. Tame kaimo prie pat plento 
gyveno* kalvis pilietis Leikus 
30 metu amžiaus su’ žmęna ir 
dvejota vaiku.‘Pas Leiku gyve
no D. Vaisznoras, kokiu 25 įlie
tu amžiaus vaikinas, kuris nie
ko neturėjo ii- jokio gero,.darbo 
nedirbo.’ AntYame naino gale 
gyveno dar atskira szeimyna. 
1). Vaisznoras susidraugavo su 
Leikaus žmona ir priėjo iszva- 
iloS, kad reikia Leikaus nusi
kratyti. t * *

Isz 19 in 20 nakti Lapkriczio 
menesio Vaisznoras,
mus, kad ta akti Leikus

žinoda- 
eis 

kisZkiu saugoti in rugius, pa
ėmęs kita-medžiokles szautu- 
va, iszejo ankseziau. Sulaukės 
geros progos puse 12 valandos 
gakti isz 20 nvętru atstumo nu- 
szove minėta Leiku. Tai atsiti
ko nuo ju gyvenimo namo apie

suraszai gyventoju parodo, buk ;i00 moinl .’astuino. Rytojaus
Bosiję yra trecziu didžiausiu 
sklypu isz paeilios ant svieto.
Pirmutiniu yra Indijc, o antru 
Kinai. Skaitlis Rosijos gyven
toju 1927 mete, pervirszins 165 
milijonus’ galvib arba 30 pro-
centas daugiaur nė kaip 1&97 
mete.

VELA NORĖJO APVOGTI 
SZV. PETRO BAŽNYOZIA.

’■ A F f,

Rymas. — Vagy# kurio norė
jo insilaužti in skarbeziit Szv.
Petro katedros^likos nubaidy
ti per ginkluotus stulgus, kurie 
vijosi paskui Vagis kėlės my
lės. O kad sargai naudojo tik 
dviraezius o vagys automobi-
Ii u todėl nepasiseko j uju suim
ti.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

l’i

diena atvykęs Kelines nuova
dos policijos padojejas p. Ski- 
barka su felezeriumi 
kausku surasze protokolą, ku
riame pažymėjo, kad velionis 
pats nusiszove (nes taip sake 
velionies žmona, minėtas Vaisz 
noras ir ju gimines) ir leido 
laidoti. Vienam kitam piliecziu 
iszsitarus, kad jis pats negalė
jos nusiszauti, nes szratai isz<i- 
skyre labai plaeziai, o jei pats 
butu szoves, tai szratai butu 
sumsuzti in vieta. Tada polici
jos padėjėjas p. Skibira smar
kiai snszuko, priesz tuos pilie- 
czius: ” Ar jusanrodysit, kas ji 
nuszove, ar atsakysi!kad asz 
(laktam iszrcikalausiu ?” Taip 
pilieczius iszgasdinus niekas

p. Ma

1f Welch, W. Vh,1f Welch, W. Vh, — Keturi 
anglekasiai likos užmuszti per 
eksplozijo guzo Pocohontas 
Coal Co., kasyklose, septyni li
kos sužeistais.

— Visos
kos sužeistais.

U Plymouth, Pa.
kasyklos Hudson Coal Co., nuo 
czionais lyg Vandlingo susto
jo ant nežinomo laiko.

pilieczius iszgasdinus 
nebedrySo daugiau kalbėti. La
vonu palaidojo, viskas jau bu
vo tvuikojo, tik žmonių kalbos 
nesimažino, kud jis yra nu- 
szautas. Tatai smarkiai pavei
ku in žmogžudį ir jis pats pasi
davus-Kelmės policijai, pa- 
reikszdamas nuszoves Leiku 
per neatsargumu net y ežiomis 
dvieju žingsniu atstumo.

< v •

kurie aplaikys 
su važia vi'ino kardino-

ISZ KOMUNISTU 
PRISIRUOSZIMU 

LIETUVOJE.
Rytas” prane- 

Szakiu 
Visz 

Donui - 
Pas

k •

areszt uola

Kaunas. — 
szn, kad Naumiesty, 
apskrityje, 
niauskas, Szapauska 
ka, Linkaitisir Moekaith
Mockaiti rasta dvi dožvs kul 
kosvaidžiui .szovinįu sn kaspi
nais, o pas visus suimta Komu 
nistines Irteratliros.

Biržų apylinkėje Komunistu 
koyiisaru buvo tūlas Dauba ra. 
pabėgės in Rusija, 
suorganizavęs buri isz 
vyru, kurie visi turėjo g 
Daubaru matyti, gaudavęs pi 
nigu isz paszalies, nes 
iKMlirbo, vienok gerai 
Bėgdamas,

J / **■ /

Jis turėjo 
szimio 
inkhi>.

nieKo 
gy veno. 

brangiu^ 
kailinius, vertes 5,000 litu.

PRIGĖRĖ ŽMOGUS.
Pilvh zkiai. (“V-bos” 

— Gruodžio 5d. nupuolė 
Viszakio Tilto žmogus, 
de Strimaitis, ir prigėrė. La v 
nas nesurastas. Strimaitis s,i 
savim turėjo apie 700 litu ir 
norėjo važiuoti in Kauno ligo
nine gydytis, bot ant traukini > 
nuspėjo, ir eidamas namon savo 
žmonos vedamas, nupuolė nuo 
tilto. Strimaitis paeina isz Sza- 
kiu aps. Vyt pini u kaimo.

VAGIA.
Gyliszkiai, Szakiu 

Szioje apylinkėje privi 
kiu vagiszkiu, kurie 
t is, arkliu uodegas, lenta 
malkas, — tur but 
varyti, 
vra nemaža, e

paliko

k<»r.) 
nuo

pa va r- e
O-

aps.
so '•mill

vagia an-
i r

“ naminei ”
O tokiu fabriku ežia

KIEK LIETUVOJE 
UŽDIRBĄ.

(“\’-bes” k o r.) —
je per 1926 metus lauko d.irbi

Liet nvo-

įlinkai uždirbdavo nuo 2 iki .> 
litu in diena. Bet nevisi darbi
ninkai uždirbdavo nuo 
litu in diena. Bet ir ne\ 
bininkai darbo turėjo. Pavaka
ry] daug darbininku iszvažia-

2 iki 5 
i-i dar-

vo in Brazilija darbo jeszk >ti.
Nors ypra patarle: 
bado nematysi/’

Dirbki, 
< >- 

žmonių 
nyksta. Kodėl darbo Lietuvoje

* <

bet Lietuv
je szi patarle jau i*z

Apie 
22,000 anglekasiai sustojo dirb 
ti/.

, . H Philadelphia, Pu, 
nas Vizerenko, jojo pati ir ki
tas žmoerus. liko#' #tuWi užo

— Jo-.

tas žmogus, liko#' klupsti

■

troškusio uuo gązo * I

24 
diena Lapkriczio atvykus in 
vieta paežiam Kelines polici
jos virszininkui, isznaujo pra
dėjus rimtai kvota ir iszban- 
džius szautuva (isz kurio buvo 
nuszautąs) dvieju metru at
stume ir 20 metru; paaiszkėjo 
visas žmogžudystes darbas 
Bylą peluotą tardytojui.

nėra, sunku pasakyti; liet pir
ma kalte yra, valdžios nes nuo 
valdžios priklauso ir darbinin
ku likimaii, „

Valdžia l(Mdž!tt kitu valsty
bių firmoms statyti namus, til
tus Lietuvoje kur darbinin
kams atima darbu ir isz Lie
tuvos valstybes iszveža pini
gus in kitas valstybes.

%*

gclio.se


/

miuih

ADRESAI LIETUVISZKO
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
••

t

|. f'

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

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

i »■ Kas Girdėt
Valdže badai duos pavelini- 

nia ant dirbimo deszimts mili
jonu galonu arielkos kas metai 
del medikaliszko sunaudojimo. 
Tebvriam laike kas metas su
naudoja po tris milijonus galo
nu, bet tai neužtenka del ligo 
niu ( ?)

Metodiszki veidmainiai ir ki
tos protestoniszkos draugoves 
sutiko ant to idant valdže dirb
tu arielka del to tikslo.

Amerikos yra sklypu, kur 
didesne dalis gyventoju czedi
na pinigus, kaip parodo meti
nis rapartas Amerikoniszku 
Inwikieriu draugavęs ant 1926 
moto. Tame mete likos sudėta 
batikose pusantro bilijono do
leriu ir trys milijonai nauju 
depositoru (žmones kurie de
da pinigus in Imnkas). Ameri- 
ke yra 46,762,240 žmonių, ku
rie deda pinigus in kinkas, o 
sudėtu pinigu bankose yra 24,- 
696,692,000 doleriu, ant kožnos 
galvos pripuola po 530 doleriu, 
ant kožno Amerikon i szk o gy
ventojo p<» 211 doleriu.

.xaujas

tarp New

ir didžiauses svieto 
stebuklas likos užbaigtas kėlės 
sanvaites adgal, o juom yra ra- 
diotinis telefonas
Y’orko ir Londono, Anglijos — 
tarp Ameriko ir Europos. Yrra 
tai taip svarbus iszradimas, 

apsvarsto 
jojo svarbumu ir ka tai 
kia.

Y’ra lai i* z ra d ima s, apie ku
ri keliolika melu adgal ne ne
sapnavo ne mokslingiausi žmo
nes. Isz pradžių yra tai bran
gus stisineszimas žmogaus 
žmogum per mares, Naujo 
Svieto su Senum, nes už kožna 
ininuta reike mokėti 25 dole
rius, bet ateitoje preke bus

svarbus 
kad mažai žmonių

reisz-

su

bet n t eitoje 
daug mažesne.

Taigi, be jokiu tirai u, gali
ma kalbėti per mares, kalnus ir 
orą taip, kaip su paprastu te
lefonu su pagelba dratu.

Liudnas yra likimas luju ka
reiviu, kurie kovojo paskutinė
je Svietineje Karoję. Kada 
trauke vaikinus in kariumene, 
prižadėjo jiem> aukso kalnus. 
Kada kare pasibaigė ir graftie- 
riai sužėrė milijonus in savo 
kiszenius už savo ‘‘pairijotisz- 

patarnavima tevyniai —ka”
apie vaikinus užmirszo... Taip 
buna paprastai.

Daugeliuose miestuose ban
kai atsisako paskolint pinigu 
kareiviams ant joju asekuraci- 
jos certifikatu. Nekurie isz tu

ne turi
o

ju buvusiu kareiviu 
kuom užmokėti už maišia 
t i dreba nuo szalezio. Valdže 
dabar stengėsi duoti pagelba 
tiems kurie panaszei drebėjo 
nuo szalezio ir budėjo apkasuo
se, kada juju turtingesni bro
liai surinko milijonus isz prie
žastie.- kares.

ki-

Melas 1926 jau priguli prie 
praeities, o pradėjome Nauja 
Meta 1927. Žmones pasveikino 
jauna meteli gana ‘‘szlapiai 
ne taip kaip prohibieijos veid-

) *

mainiai tikėjosi. Žmones pasi
liks žmonimi, o ne aniuolais, 
pasiliks tokiais, kokiais buvo 
ir yra, o ne veidmainiais pa
gal velinima visokiu reforma
torių nuo septynių skausmu.

Atėjus Naujam Metui, kož
nas užklaijgjųęja, kokiu jisai 
bus ir kft tanmx atnesz? Ar bus 
tokiu kaip praeitasis ar geros-
niu?

Pagal i n spėjimą visokiu fab- 
rikantu, finansistu, okonomis-

\ -
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ktllAt

tu ir kitu, tai szis motas kUtl-' 
na būti geresniu už praeita, o 
gerove bus da geresne ne kaip 
kada buvo. [

Vėlinkime sau, idant juju 
pęrsppjimai iszsipįldytu ir kad 

apseziai pasinaudotu I 
!..! 1—._!- !   l

kaip praeita mota, nes turėjo
me tukstanezius vargszu kurie 
jeszkojo suszolpimo nuo kitu. 
Herbert Hoover, ministeris 
verielgystos sako, kad szimet 
Amerika bus didžiausia gerox’e 
istorijoj Suv. Valstijų.

Bet daugiausia nukenezia au- 
dinyczios, farmeriai ir angline 
pramone, nes tankiai tose trijo
se szakose pramonystes 
st raikai, lokautai ir nepasise
kimai darbhnetes. Valdže ke
tina juos pageryt ir užbėgti ne
supratimams.

Isz Lietuvos. ISZ L1ETUVISZKU 
KAIMELIU i

L*

j t iH
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rfW.JTRASKAUBKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

kožnas j
isz jo visi — lygiai, ne taip (“ V-bes

Hoover,

kyla

Lenkiszkas 
pajeszko

(Jeneraliszkas 
konzulis (’hieage, 
Leokadija Jankovskienin (po 
tėvais Lillijan Lutkuskiczkus), 
levo Kasparo ir motinos Onos, 
kuri iszvažiavo isz miesto Ry
gos in Filadelpbia 1910 mete. 
O mete 1916 gyveno Chicage.

Konsulis Pajeszko.
1. Jurėnas, Vitoldas, in Ame 

rika atvykęs priesz 16 metu ir 
7.. karo 

ir da-
gyvenęs Rochester, N. Y 
metu kažin kur dingės 
bar gimines apie ji neturi jo
kiu žinių.

2. Jokubcziunas,.
Pranas ir Antanas

Motiejus, 
isz Kauno 

Zemieju Szanėziu priesz kurą 
gyveno New Yorke ar jo apy
linkėje, dabar apie juos gimi
nes nieko nežino.

3. Povvlaitis, Juozas, 1920 
mete gyvenęs Bostone. Jeszko 
jo gimines.

4. Taradaviczius, (Tvindąs) 
S. priesz kara ir dar karo me
tu gyvenęs 93 Factor St.. An
sonia, Conn.

5. Bluvinskiene,

Jonas.

Marijona, 
priesz kara gyvenusi New Yor
ke. Brolis norėtu sužinoti apie 
jo paezia ir jos keturius vai
kus. Vyras, Vincas Bluvinskas 
buk esąs miręs.

6. Riseviczius,
vaisza Kazys, Broneokiai Po- 
vyas ir Vytautas, visi isz Van
džiogalos parapijos, Kauno 
apskr., in Amerika atvyko 
priesz kam ir 
Y'orko apylinkėje.

Jeszkomieji arba apie 
ka nors žinantieji 
atsiliepti adresu:
Lithuanian Consulate General,

15 Park Row.
New York. N. Y.

parapijos, 
Amerika 

gyvenor>.

juos 
praszoma

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau Onos Vilkienes po 
pavarde Cziža u skinte,levais

paeina isz Mariampoles Apskr., 
K ižu Kaimo. Jeigu kas apie ja 
žino meldžiu praneszt arba te- 

ui pati atsiszaukia ant adreso.
Josephine Czižauskietie

Cocllo, III.

(f

Box 171

Pujeszkau savo broli Kazi
miera Yraka, kuris save Ang- 
liszkai vadina Chas. P. Hicks, 
apleido Spring Valley, III. 29 
motai atgal iszvažiuodamas in 
Denver, Colo., paskiau in Sil
verton, Colo. Praszau atsi- 
szaukt broliuk jai esi 
nes asz turiu daug ka pasakyt. 
Jeigu kas isz skaitytoju žino 
apie ji meldžiu man praneszt.

T. D. Yakas, 
302 W. Dakota St.

Spring Valley*, Ill.

Colo.
gyvas

PER i'nr

Cigelnios

UŽ “DAVATKA” 
KEPURE GAVO.

Panemunėlis, Rokiszkio aps. 
kor.) ——

Butkus atėjės in dvara pasijuo
kė, kad Panemunėlio davatkos, 
nuo dvarponio Biknovieziaus 
pastipusios kumeles, atsiganys. 
Davatka apsiskunde 
Biknevieziui, kuris Butkui ge
rai “užmokėjo” per pakauszi 
už isziiiekinima szventablyvu 
mergeliu.

INSZVENETINO.
Gižai, Vilkaviszkio aps.

Sziu metu Gruodžio menesio 12 
diena J. E. Vilkaviszkio 
kūpąs A. Karosas inszvenle in 
sudijakanus i?r. Ausziura, Ar. 
Balsi, Vine. Brizgi, Porf. Buro-

užmokėjo

1.6)
GELEŽINKELIO PECZ- 

KURYSSAKO:
John Ilohnberg peczkurys 

ant Keadingo geležinkelio isz 
Tamaqua sako jog viena diena 
pagavo sunku szalti ant kruti
nės ir pradėjo kraujais spjauti. 
Kada gryžo namo nusipirko 
bonkute Dr. Whites Lung Hea
ler gyduoles ir ant rytojaus 
prasiszalino kosulis ir kraujai 
jau nesirodo.

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

ponui*

i

vvs-

ka, Just. Dabrila, Jon. Grigai
ti, Jon. Palukaiti, .Jom Rūgi ir 
Petra Žilinską.

SUDEGINO.
AlsJcnenai, Vilkaviszkio ap. 

bejuokaudamas 
sudegino Brunzdos pirti su li
nais. Dailus juokai.

Raczkauska.s

' - N ■ I 'I ' "

LADIES1
VOUR DRU44IST 
RKCOMMKNPS

ROYAL PURPLE
PILLS

ii

* /

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikflz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir. t .t 
520 W. Centra St. Mahanov City. Pa 
--— -- - •- ---- * ■—--------- ----—o

Philadelphia, Pa.
Kranklio 237 Dickson u Ii., szei- 
myuai buvo praneszta kad ju 
dūkto Autose žada pabėgti su 
1 tali jonu kuris ne sau pragy
venimą neužsidirba, o kad 
mergaite yra tik 1.9 metu, tėvas 
ir motina norėjo perkalbėti, 
bet dukrele iszejus in darbu 1.0 
Sausio davė telegrama kad jau 
apsivedus. Motina gavus ta ži
no sunkei susirgo, dukrele atė
jus nereikalavo kad tėvai do
vanotu, tik kad atiduotu jai 
drapanas. Motina atsisako isz- 
pildyl ta jos praszyma, tada 
dukrele nuėjus pas magistratu 
ibzeme va rauta, atvažiavo pati 
su konsz/tabeliu, 15 diena Sau
sio ir isztrauke serganczįa mo
tina ir suaresztavojo kada lau
ke siautė didžiausia sniegine 
viesulą. Duktė neturėjo jokio 
pasigailėjimo ant savo gimdy
tojos, nuvežus motina priesz 
magistrą t a, nes motina vos ant 
kojų pastovėjo. Magistratas ta 
matydanlas, paleido motina ant 
liuosybes praneszdamas jai, 
kad jos 
stos ant 
tai reiszke dukrele, tik toki pa
la įminima norėjo.

-Jurgio

1#
♦
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specinlista 

Viso* Kroriiezkoa Ligos.

I

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai kataro, 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 Banvaite—Seredomito, Ket
vergei* ir Petnycziomis.
lando*: 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME. *
4 S. CENTRE ST.

Ofiaoi va*

Antras Floras, 
POTTSVILLE. PA.

Ir’1* 
i'ii

TW.

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

*•

Dr. T. J. Tacielauskas | Palaikymui puikių . 8
Pirmutinis Lietuviszkaa S plaukų naudok i
Dentistas
Ant antro floro Kline Sztoro.

Mahanojuje. A

19 W. Center St. Mahanoy City
., i * i > ■

I Ruffles
* r
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Pareikalaukite 
veltui duodamos

, pavyzdines bonkutCs.
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Jie visi mėgsta
rrw^,

d

VISOSE
HZats-
TINĖSE
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35c.

ypHA.T/tfptST

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių 

suirusio skilvio.

Už
BONKĄ

JOS. P. MILAUSKAS
Lictuviftzkas Skvajeris

ir

praneszdaiiuus jai 
dukrele tik ta diena 
nzli u bę ba žny cz i oje,

rv»*^

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

ISZ VILNIAUS.
garsina, 
. pagal 

randasi

Kelias” ;
Suvalkų paviete, 
džios szaltini 
Lietuviu, bet surinktos 
per valdžia 
yra tiktai 8,351.

Vilniaus Aidas

# i i buk 
val

io,019 
žinios 

paduoda kad ju

0
pS

V F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Chicago, Ill. —

“Vilniaus Aidas’’ raszo, 
buk Vilniaus arciviskupas isz- 
bare kunigą Kristupana, Adu- 
ciszkiu prabaszcziu, kad keli 
Lėk i szk i parapijonai, pareika
lavo permainos kunigo ir pra- 
szalinimo Liet uviszku 
du.

e

Priemiestis 
— Lietuviu 

vakarimje daliji' 
graži aplinkine, 

puikaus

panial-

Tas pats laikrasztis pra 
nesza apie permainas 
viszku kunigu in 
kas parapijos.

Jauninas

Liet u-
Balt rusisz-

” isz
(lervai- 

szauke gyventojus tosios 
kova

“Jauninas Draugas 
korespondencijos isz 
ežiu, 
parapijos in kova prieszais 
Lietuviszka kalba bažnyczioje. 
Didesne dalis parapijonu yra 
Lietuviai, kurie privalo spirtis 
nuo biskupo savo tiesu.

Vidugriuosia kaime (kaip 
raszo Vilniaus Aidus) likos su
laikyti per Lenkiszkus karei
vius žmonys einanti ant atpus- 
ko in Šeinius, pareikalaudami 
no ju ypatiszku davadu, o tieji 
kurie ju neturėjo likos sugra- 

“Matyt, kad ir pas 
Len- 

— W1P.

žyti atgal.
Dieva sunku gautis be 
kiszko praszparto.

ATSAKIMAI.
A ežiuL. B. Philadelpia. — 

už žinute. Raszykite daugiau, 
nes jusu dideliam mieste ran
dasi daug svarbiu atsitikimu 
tarp musu tautieeziu apie ku
rios nėra kam paraszyti. Lauk
sime daugiai! — aeziu.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

t Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pursamdo automobilius do) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu far 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187B-M

< CAPITAL STOCK $125,000.00
> SURPLUS IR UNDIVIDED
< PROFITS $628,858.62

< Mokama 8.cxia procentą ant
> sudėtu pinigu, Procentą pr|de- 
r dam prie JUsu pinigu 1 Sausio 
1 ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
J jus turėtumėt reikale su musu

; banka nepaisant ar mažas ar 
didelia. ’ , „I . • I'

' H. BALL, Prezidentes '
G W. BARLOW, Vice-Prea, 
J, E. FERGUSON, Kai.

dam prie jtisu pinigu Į Sausio

1

Marquett Manor 
kolonije, 
miesto yra.
arti didelio ir puikaus Mar
quette Parko, kur gyvena šū
vi rszutn in tuksiantis Lietu- 
viszku szeimynu, 
j u turi pasistatė
mus ir kolonija spareziai auga. 
Czidnais randasi Szv. Kazimie
ro kliosztoris su 10 akoriu že
mes ir 10 akeriu nupirkta del 
pieglaudos namo,

nekurie isz 
puikus na-

pieglaudos namo, 12. lotu del 
bažnyczios —minėta žeme ran
dasi krūvoje, o aplinkui gyve
na Lietuviai. Oras ezystas ir 
tyras, atsitolinta nuo smirdan- 
cziu fabriku. Chicagos miestas 
spareziai auga‘, turi tris mili
jonus gyventoju o in deszimtis 
metu tikisi penkis milijonus. 
Per praejtus du metus pastaty
ta niokslainiu už 200 milijonu 
doleriu, stato inilžiniszkus bu- 
dinkus ir tukštanezius mažes
niu. Miestas paskyrė du bilijo
nus doleriu ant padabinimo ir 
pagerinimo miesto,

ANT PARDAVIMO.

Sesziu kambariu namas ant 
didžiosios ulyežios Gilbertone, 
Driek tam da 'kita budinkas 60 
per 15 pėdu didumo tinkamas 
del garadžiaus ar szapo Vis 
kas tiktai $2,200. Atsiszaukite 
in “Saules” ofisą arba teiefo- 
nuokite Bell Phone 638 Gilber
ton, Pa. (t.9.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietaią apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra goriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nos žoles yra sveikiausi
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome inyai- 
rlausias žoles nuo visokiu ligų kaipo
visokiu li(ju. Mes užlaikome inyai- « • V « • • • toto' a to
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines Ilgos, užsisenejusio kata-

1 I r i1' I Ii

mosi, pcrszalimo,

*1

užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines Ilgos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagųma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziauš kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo gąrsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu Ir jumis.- Pas mane _____ru-r--i-

kiau sveikata su savo gąrsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis.- Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 0 spaud7 
ma, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4,75. Atsiusite 
10c. e gausite visokiu žolių ir knygų 
j _ ;
ju musu žolėms po visus, lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokfte sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

katalogu. Reikalaujame pardavinėto-
J w to ‘ ' «a\ A • a___

kolonijas. Adresavokfte sziteip: it* O-tTir a imta
Spencerport, N. Y. 

■ o

*
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Lietuviszkan Graboriui
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

510 VV• Spruce SL, 
.HAILINOY CITY. PA.

300 MAUKE T KTm
TAMAOUA. VA.

i

I

Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuo jaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO ( BEAR A 
BALSAM'

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, ken- 
ezianeziu vartojo ir vartoja. Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini 
aptickorlu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c už maža bonkute, 
arba 50c už didele bonkute, o mes tu ojaus iszsiusime. Adresavokitc

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

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTQN LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 1 1 V « V • Į • • a

Iszrasta ii

duotos už tokia /lipia preke.

I
t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

- $--------
3-czias Procentas už jiišti 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.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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Pakenčia geraus nešiojimo 

šlapiose kasyklose
guino pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir

^t.iučia vu.1 lvjciiuue> i ^Ball-Band ’ Lopacs ii Himinei rusėse.

Padai storus ir drūti,1 šu mažu prailginimu ant visų pusių 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus 
Balti, raudoni ir juodi. 

Del visokio 
MISHKO”

L;
toks c

X'

^kia drutaus
nas vartojamas į

nešioti per visų dienų.

sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
‘‘MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darrbo Kurpes. “Mishko’* padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiūrėk del raudonos bolės ant kiekvienos karkos.

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

Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”
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Szvedu Užpuolimas ant
(ii! I iilllllĮllllllltll’ll.l|JllHIĮIIIII<!;it|||||ii;,;!l!l| IhiiiiW ’net ant SzvęjdųubiUareju.

Czenstakavos
< r- 

Tikras Atsitikimas.
i RHW ■ / • ’ V

/ Parasze del “Saules” XX.
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vis-Neužilgo nuo muro jau 
kas matėsi kaip^ant delno. Prie 
szakyje jojo raiteliai, paskui 
juos ėjo pesztininkai toliaus 
artilerija su armotocis.

Baisus, bet puikus tai buvo 
reginys ėjimo tikrosios kariuo
menes, kuri kaip ir del pagąs
dinimo praėjo pro Czenstaka- 
viecziu alkis. Paskiau# atsisky
rė nuo viso burio raiteliai ir 
jojo, tarsi, vėjo Vilniuojami 
javai. Paskiau# iszsiskirstc in 
keletą didesniu ir mažesniu 
knopu. Kai kurie būreliai trau
ke prie tvirtoves, kiti vėl tuo
jaus iszsiskirste ir iszjodinejo 
apylinkių kaimu pleszti. kiti gi 
ant galo sukinėjosi apie murus, 
dairėsi, užiminėjo artimesnes 
triobas. Atskiri raiteliai jodi
nėjo nuo vieno pesztįninku bu
rio prie at rojo, duodami oficie- 
riams žinia, kur galima apsi
gyventi.

Arkliu trepsėjimas ir žven
gimas, riksmas, keliu tukstan- 
cziu užimąs ir kurezias armo
tu ursztimas puikiai girdėjosi 
apgultiesiems, kurie; ligsziol 
ramiai stovėjo ant mum, žiūre-, 
darni in prieszininku kariume- 
nes judėjimą.

Prisiartino pagaliau peszti- 
ninku pulkai ir pradėjo sukine- 
ties apie tvirtove, jeszkodami 
atsakaneziu sau vietų pozicija 
pasidarymui. Tuo tarpu užpul
ta ant Czenstakaveles, vienuo
lyno d varo,kur jokios kariuo
menes itebuvo, lik užsidarė 
grineziose kaimiecziai.

Finu pulkas, kuris pirmuti
nis ten nuėjo, su įnirtimu už
puolė beginklius tyiimieczius. 
Taše juos už plauku isz grin- 
cziu ir pasiprieszinusius ant 
vietos žudė; kitus gi raiteliai 
įszvaęktj isz dya^p in visas kę;
tarias puses.

Miullerio pasiuntinys su pa
tarimu pasiduoti užtriubijo 
ties bažnyczios vartais, bet ap- 
ginejai matydami žudynes ir 

' kareiviu žveriszkuma ('zensta- 
kaveleje, atsake anuotu ug
nim.

Bet dabar.

anuotu

pas- 
apgy- 

k rėk l ūs, 
vietose 

durnu

zve-

Pasidarė 
Kaip tik

kuomet miesto 
gyventojai liko iszvaikyti isz 
artimųjų triobu, o jose apsigy
veno Szvedai, reikėjo kaip ga
lima greieziaus jas sunaikinti, 
kad pasislepea jose prieszinin- 
kas negalėtu kenkti vienuoly
nui. Užruko vienuolyno murai 
aplinkui, kaip audroje laivas. 
Ugnies kulkos, baltu debesėliu 
pavydale, loke augsztai. 
kiau krito ant Szvedu 
ventu triobu, lauže 
stogus, sienas ir tose
kur krito kulkos kilo 
stulpai.

Gaisras apėmė triobas 
Kaip tik kur apsistojo ► 

du pulkas, tuojaus turėjo bėgti 
isz užimtu triobu. 
tarp ju sumiszimas.
spėjo ])asistatyti anuotas, tuo
jaus priversti buvo isz tenai 
trauktis. Miulleris nusiminęs 
nesitikėjo nei tokio priėmimo, 
nei tokiu geru szaudytoju.

Tuo tarpu artinosi naktis; 
Szvedai, norėdami susitvarky
ti, pradėjo triubyti, kad padė
tu ginklus.

Tėvai mielai sutiko.
Priesz tai vienok sudegino 

valgomu daiktu sandeli, kuria
me stovėjo Vestliaudijos pul
kas.

Gaisras taip smarkiai apėmė 
narna, szuviai gi taip tiesiai 
kHto ant to namo, kad karei
viai nespėjo iszsineszti szaųtu- 
vu ir kulku, kurie ir sudegi*/ 
. Szvedai nemiegojo naktį; jie 
rangosi, pyle armdtoms batare- 

pripildinejo žeme krepe-
szius, taisė visokias uždangas. 
Kareivis nors per kiek kares 
metu ir tiekoje musziu buvęs, 
nelinskmas lauke ryto meto. 
Pirmoji diem> atneszc' nelaime.

Vienuolyno armotos taip d L

I net ant SzvedW'bOtareju. Prie 
. triubu balso greit prisidėjo

> žmonių balsai ir taip
riksmo, szaudymo ginklu žvan 
gejimo girdėjosi szventi žo-

ūžimov?

girdėjosi

Helius padare jiems nuostolius, 
kad vyriausioji ju vadai tie
siog stebėjosi iv sake, tas at
sitiko dėlei neatsargaus apsi
ejimo su tvirtove iv dalei pav
artau# prisiartinimo prie mū
ru.

Bet rytojus, nors ir butu su- 
teikės pergalojima,
garbes, nes kasgr tai yra 
kietus didvyriams, kurio ne to
kias stiprias tvirtoves ome, pa
imti tokia meiiKa tvirtove

Tik turtu geidi-
juose dvasia.

drebėjo,

szventi
džiai: * <

Dievo gimdytoja, Panele,
Dievo garbinta Marija!...

Sprogo keliolika granatu; 
czerpiu ir sparu poszkejimas, 

f vau*

4 •

o paskiau# Al»Zuuk«irta#i!
sujudino orą ir... vėl

nesiūlo
to-

ir
vienuolyna ? 
mas kele 
priesz szventvagyste 
nes kaipo nekatalikai kitaip 
ta suprato, vienok bijojosi ko 
tai, ir patys nežinojo ko, o va
dino tai burtais. Tikėjo bur
tais pats Burhardas Miulleris, 
kaipgi galėjo netikėti karei
viai f

Tuojaus pastebėta, kad kuo
met Miulleris artinosi prie szv. 
Barboros bažnyczios, urnai su- 

praidejo eiti at
bulas naravinosi, sznarpe ir 
nenorėjo pusi judint i pirmyn. 
Senas Szvedu generolas nepa
rodo to, kad jis nusigando, Vie
nok toje vietoje nepasiliko; 
paskyrė ja Hcsko kunigaiksz- 
cziui, patsai gi su didesnėmis 

atsitraukė 
Czenstakaveles sodžiaus. Ten 
visa nakti pyle pylimus, 
patogiau butu isz už ju spau
dyti.

Kaip tik praszvito, prasidė
jo szaudymas isz armotu, bet 
sziuo kartu pirmieji pradėjo 
Szvedai. Prieszininkas nema
no iszsyk pralaužti murus, kad 
tada pradėt sztnnnuoti tvirto
ve, jis norėjo tiktai pergąsdin
ti, užberti kulkomis bažnyczia 
ir vienuolyną, padaryti gaisra 
sudaužyti anuotas,- sumuszti y * • ‘‘ ' • < • ‘ V. t1 ' '

stojo arklys, 
na ravi uosi

anuotomis prie

kad

žmones, pakelti sumiszima.
Ant mum vėl pasirodo pro

cesija, nes niekas taip nestipri
no kovojaneziu, kaip Szven- 
cziausias Sakramentas ir ra
miai ėinaneziu vienuoliu regi
nys. Vienuolyno anuotos, atsa
ke perkūno ant perkūnu, Žaibu 
ant žaibu, kiek tik buvo gali
ma, kiek tik stojo žmonių jogu. 
Durnu juros apdengė bažny
czia ir vienuolyną.

Kas per valanda, kas per re
giny# Žmonoms, kurie savo gy

ti tokiuveriimė nemato kares, 
tvirtovėje buvo daug.

Tasai nenustojantis 
mas, žaibai, durnai, perverian
tis szirdi kulku staugimas bai
sus granatu užimąs, ju trūki
mas atsimuszimas in 
stiklu žvangėjimas, 
naikinimas pragaras!..
Ir tokiame taigi laike nei 

landeles pailsio, nei kiek atsi
dusimo; kaskart naujos kul
kos, o siuniszime aplink tvirto
ve, bažnyczia ir 
girdisi riksmas:

— Dega! vandens! yandens!
— Ant stogu su kokiais!...

Guniu dauginus!..
Ant mūru gi szauksmas in- 

kaitusiu kovoje kareiviu:
Augszcziau 

tarpunamiu!

t renk s-

sienas, 
betvarke,

va-

vienuolvna

anuota! • • «

angszcziau! 
ugnies!...

Vidudienyje szaudymasi dar 
labiaus pasididino. Rodėsi, 
kad kaip prasiblaivys durnai, 
Szvedu akys pamatys vienuo
lyno vietoje tiktai kulku ir 
granatu (krūva. Nuo apszaado
mu siena trupėjo kalkes ir ni
kus, susimaiszes su durnais, 
denge vienuolyną.

• •f •
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mas rasti po jo sparnais globa 'graudinos Czarnockiaf —
:—didžio!.. A " °----- -

— Argi gali-pasiekti mus šiai Panelei

atsake po- cziau... Asz nežinau, ka pada-
- o ka, mięlas bro- rycziau, kad tik Jai tarnauti...

Ir popo Petro alkyse pasiro-

ir pasislepi ma.

isz anos puses! — paklnpso. 
! — Kodeį ne 
naa Petras 
Iqli, ar tai bijai?

— Pono - — 
't '1 ' 1 * ' ' «

dainas vaikinas — perstacziuu 
sau kare baisja, bet nemaniau, 
kad butu taip baisi!

— Ne kiekviena juk kulka 
užmusza, (kitaip nebūtu ant 
svieto gyvo žmogaus, nes mo-

tni didžio!
• kam 

AsZ Szvencziau- 
Oty trūksta žo-

• • • 
i...

džiu... Asz Ikentecziau, numir-

XI pv|lU J.UUU lAinjfnU puoliu- 

atsąlke drobe- de aszaros, kunigas Kordeckis 
i tave:

— .Eik gi prie Jos su szito-

i* I

dini u trobų stogu. Kas nedaly
vavo muszyjo, kas nebuvo prie 
armotu, tas sėdėjo ant stogo. 
Vieni seme szuliniuose vande
ni, antri trauke yiftidens kibi
rus ant stogo, treti gesino gais
ra. Kai kurios kulkos, laužy
damos stogą, krito ant luini ir 
kaip bematant kilo tenai gais-

dona!
ramini plauko aidas giesmes:

“Dievo Gimdytoja, Panele.”
Martynas stovėjo, ant muru finos nespėtu gimdyti 

prie-armotu, pvieszęis Czensta-) 
kavos kainui, kuriame apsigy-
vono patsai Miulleris ir isz kur 
užvis labiaus buvo szaudoma; 
mate jis, kaip ponas Czarnec
kis pfaszalino nuo armotos 
mažai iszmananti artelerista ir 
pats pradėjo darbuotiem o taip 
karsztai darbavosi, kad neuž
ilgo, nors tai buvo Lapkrity.) 
ir diena buvo szalta, 
nuo saves kailinius ir 
marszkinis pasiliko.

Žmones, nepripratusiejt* prie 
kares, stebėjosi žiūrėdami in 
ta isz kaulo ii’ kraujo kareivi, 
kuriam visa, kas aplinkui dėjo
si, anuotu trenjesinas, 
krūvos, naikinimas mirtis 
dosi buvo papraseziausias apsi- 
reiszkimas.
' Visas iszkaites, linksmas bė
giojo aplink annotas. Kas mi- 
nuta dairosi* aplink armota. 
prie kudos jis stovėjo, 
tam dalykui atsidavęs in nieką 
ineatsižvelgdamas; taiko, že-

numetė
vieii-

kulku
ro

visas

mis aszaromis kol nenudžiūvo 
Jos malone nužengs ant tavęs/ 
Nuramins tave, paguos, garbe 
papuosz!
Tai pasakęs, paėmė ji už ran-

'sidu()(lame jūsų mylistos nužiu- 
rejimui, pasitikėdami jusu ge
rumui ir ateityje daug ko nuo 
-jųąu tikedajnies

Skaitant laiszka buvo susi
rinkę; Vrzeszczioviczius,. Sa- 
dovskis, Horn, de Fossis, gar
sus inžinierius, ant galo kuni- 
gaiksztis Meskis, žmogus jau
nas, kuri# nors buvo po Miulle- (ras. Bet ir ant lubu sėdėjo ap-
rio vadovyste, noriai jam savo ginėjai su vandens bosais. Sun- 
didyste rode. Tas nusiszypsojo . kesuępios bombos dargi per- 
ironibzkai ir atkartojo pasta- muszdavo ir lubas. Nežiūrint 
ruoši us laiszko žodžius:

— Pagal jusu geruma daug1 &b nežiūrint in budėjimą, rode-
| — Labiausia asz, pone, bi
jau anų ugniniu kulku, sprogs 
taneziu granatu. Ko jos taip 
sprogsta?... Dievo Motina, gel
bėk!... i 
žeidžia?...

— Asz tau iszaiszkįnsiu tė
vuti. Szi (kulka yra geležine, 
vidus jos tuszozias, 
parako. Vienoje 
maža skylute 
popieros arba kartais isz me
džio.

il’ taip nedori žmones

pripiltas 
vietoje yra 

su dj'ateliu isz

— Jėzau Nazarenietis! drū
tas yra? — suszuko vienuolis.

— Taip! drate iszsierkuo- 
tas gurgulas, kuris iszszaunant 
Užsidega. Kulka krisdama ant 
žemes turi nukristi dratu že
myn, kad ji tokiu bildu insi- 
smęigtu vidun, tada ugnis pa
siekia paraka ir kulka sprogs
ta. Daug vienok kulku krinta 
ne ant drato, bet tas nieko ne 
kenkia, nes juk kaip ughis pri
eis, tada visvien sprogs...
r Staiga ponas Czarneckis isz-

myn leido, angsztyn kėlė, ant tiese ranka ir greitom pradėjo 
UghiesP’ o ka- f 

Soroka clege 
dagti, jis nuojes szalin žiurėjo 
ir laikas nuo laiko

Ristinai! ristinai!”
Kaip tik pamate jis kur tarp

triobu stovinti Szvedu karei
viu būreli, tuojaus taiko, nai- ant pylimo ir staugdama, kauk- 
kino ji. 4

Kartais net patsai

<<

da; vachmistras
galo szauike: kalbėti.

— Žiūrėk! sztai!

4 <
szauke:

ne
tas matvt! e

kos ir nuvede bažnyczion Mar
tynas gi ilgokai dar in juosdar in 
žiurėjo, paikiaus tarė:

— Daug gyvendamas 
cziau drąsiu kareiviu, Ika jokio 
pavojaus nebijo, bet tas karžy-

ma

tikisi: tai, pone generole, pri
simeilinimas prie aukojimo. 
Užduosiu jums, jusu mylistos 
viena klausymą: 
vienuoliai praszo, 
szaudo?

— Tiesa — ture Horn. - 
Per tas kėlės dienas tiek dau 
musu žmonių žuvo, kad ir di
džiausiame muszyjc tiek nežū
tu.

ar
ar

geriaus 
gerinus

žių rėk!
sztai ! turi pavyzdį!

— Jėzau Marija! Juozapai!
— suriko broliukas, 
lekianęzia grana ta.

Granata tuo tarpu nukrito

gis, jei bent v...
Czia Martynas sueziaupe lu

pas, kad neisztarti sžventoj 
yietoj bjaurinus žodžio.

•v.
Szaudymasi isziarmotu uei- 

kiek nekenkę deryboms. Nuta
rė tėvai kiekviena syki naudo
tis proga, norėdami suvedžioti 
prie&zininka ir tęsti, kad per ta 
laika sulaukti kokia nors pa
galba, arba nors szalta žiema; 
Miulleris gi neperstojo tikėti, 
,kad vienuoliai nori tik geres
nes sanlygas iszdereti.

Vakare po to szaudymo vėl 
iszsiunte pulkininką Kuklinov- 
ski su patarimu pasiduoti. Tam 
Kuklinovskiui parode kunigas 
Kordeckis Szvedu karaliaus 
prižada, kuris ant syk užeziau- 
pe jam lupas. Vienok Miulleris 
turėjo vėlyvesnį karaliaus in- 
'sakyma užimti Boleslavi; Ve
li un i u, Krzepica ir Czcnstaka- 
va.

mylista, ta insakyma — tarė 
Szvedu generolas Kuklinovs
kiui, — nes taip manau, kad ji 
parodžius neturės kaip iszsisu- 
k i ne t i .

Vienok apsiriko.
Kunigas Kordeckis 

szc,

i

<r

— Kaip asz — kalbėjo t 
liaus kunigaiksztis Meskis 
pinigu nereikalauju, garbes ne- 
jeszkau, o kojas sziose grinte- 
lese atizalsiu. Kaip gaila, kad 
mes nejomo in Prusus, ten tur
tingas, linksmas krasztas, vie
nas miestas geresnis už antra.

Miulleris, kuris vaike greit, 
bet mausta iszlengvo, kaip tik 
dabar suprato laiszko reiksz- 
mc, todėl paraudo ir tarė:

— Vienuoliai, jusu mylistos, 
juokiasi isz musu!

— Taip iszrodo — atsake
Horn.

o-

pamatęs Nuneszkite jiems, jusu

dama pradėjo szokineti 
grandinio, 
antra, pririedėjo prie 
ant kurio jie sėdėjo, 
szlapio smėlio 'krūvon ir, 
stodama jiegu, nustojo 
jus.

Ant laimes 
hugsztyn; 
geso, nes tuojaus kilo durnai.

— Ant žemes!.
kniupszti!... — pradėjo szaukti 
persigandusiais balsais. — Ant 
žemes! ant žemes!

Ponas Czarneckis 
laiku prisiartino prie granatos 
akimirksnyje pagriebė grana
ta už drato, patranko ji ir, isz- 
traukes drata su 
gurgu)u, tarė:

— Kelkitės! Kaip kas szu- 
niui butu dantis iszemes. Jau 
ji dabar muses neužmusz!

Tai taros spyrė gulinczia

ant 
persisuko karta ir 

muro, 
inkrito

nu- 
jude-

lių krito dratu 
bet gurgulas neuž-

gulkite

tuo

deganeziu

juokėsi 
sumuszes didesni prieszininku 
buri, negu paprastai. Kulkoj 
szvilpe jam pro galva — jis gi 
nei nežiūrėjo; staiga paszoko 
jis isz vietos ir suszuko: i

— Anuota sudaužyta!... Da
bar tortai tiktai trys liko!..

Iki vidurdienio nei nepasil- 
sejo. Prakaitas bego nuo kak
tos, marszkiniai ruko, veidas 
visas suodžiais iszteptas akys 
linksmos.
’ Patsai ponas Zlnnoiskis ste
bėjosi isz jo ir pertraukose ke
letą sykiu tarė jam:

— Jusu mylisi ai kare 
naujiena! tuojaus
Kurgi taip iszmokai?

Apie treczia valanda ponas 
Czarneckis szuviu isz anuotos 
sudaužė antra Szvedu armota. 
Likusias annotas Szvedai kiek 
vėliaus nutrauko nuo pylimu, kulka. Visi tai maeziusieji nu- 
Turbut Szveclai patys pamate, 
kad negales szitoje pozicijoje elgimo ir 
iszsilaikyti.

Ponas Petras sunkiai atsidu
so.

— Pasilsėk! — tarė jam ku
nigas Kordeckis.

— Gerai! noriu valgyti — 
atsake karžygis. 
duok ka tik turi!

Senas vachmistras kiek pra- 
siszalino. ir neužilgo inde atue- 
szc truputi degtines ir rūkytos 
žuvies. Ponas Czarneckis pra
dėjo valgyti 
pažvelgdamas in 
ežias pro jo g 
tarsi, tai butu varnos.
’ Vienok kulku loke daug, tik 
ne nuo Czenstakavos kaimo, 
bet isz priesziilgosios puses, 
būtent visos tos, kurios perio
ke per bažnyczia ir per vienuo
lyną.

— Soroka’

retka rėžiais tik 
pralėk ian- 

alva granatas

‘ — Gerus turi szaudytojus, 
peraugsztai pakelia annotas— 
tarė neperstodamas valgyti 
ponas Czarneckis 
visos perlekia ir lekia nęt

< %

Klause tu žodžiu vienuolis; 
septyniolikos metu vaikinas,

žiūrėkite, 
už

" / Iszejo isz musu!
bažnyczios kunigai su velikvi- 
jomi^ ekzoroizudti tuos rukus,
kaid nekenktu ginties. . kuris tik ka in noviciatu buvo

Perstotai szaudyti isz anuo
tu.

Staiga bonioje neseniai at
statytoje po peniai metu gais
ro/ pradėjo muzika grajyti 
szventa giesme. Planke isz vir- 
szaus ta giesme, ir girdėti bu-
vo aplinkui, girdėjosi

°,

instojęs. Padavinėjo jis pir- 
įpiau kulkas ir nesiszaliiio isz 
vietos, nors visos jo gy^Jos isz
_ * M * * *■ M. '■ ’ 4 —M

baime# drebėjo, nes pirma syki 
kare mate. Labai jis stebėjosi 
Czarneckio ramumui ir užgir- 
Lina rlaKnv pyiSl*

spyrė

stebo isz to ne žmoniszko pasi- 
nevienas negalpjo 

nei žodžio isztartij ant galo po
nas Zamoiskis suriko:

— Pasiutęs žmogau! 
jei butu sprogusi, 
sutrynusi butu tave!

Ponas Czarneckis taip szir- 
dingai nusijuokė, kad net kaip 
vilkas cziaukszterejo baltais 
dantimis.

Argi mums nereikia pa
rako? Primusze būtumėt ma
ni m armota ir numiręs daug 
bueziau Szvedams nuostoliu 
padaręs! ’

— Kad tave szimts! Kprgi 
baime pas tavo gyvena?

Jaunas vienuolis net kry
žium rankas susidėjo, Marty
nas gi su godone žiurėjo in po
ną Czarnecki ir nuo to laiko 
visuomet stengėsi greta jo bu

Juk
in dulkes

i

prane- 
kad jei insakyta užimti 

Czenstakava, tegul ja genero
las laimingai užima ir tegul ti
ki, kad isz vienuolyno puses 
jėkiu nesmagumu fiėbus,' bet 
Czenstakavaį tai nėra “Skais
tus Kalnas,” szis gi, pastara
sis, neiszvardyta insakymo.

Iszgirdcs toki atsakymu, su
prato Miulleris, kad su iszmin-

P«t tingais politikais turi reikalą, 
todėl neliko jam nieko, kaip 
tik vėl pradėt bombarduoti 
vienuolyną.

Vienok per nakti buvo tyla. 
Szvedai stropiai dirix) galin
gus szancus, apgultieji gi taip
pat apžiurėjo murus, bet per
sitikrino, kad niekur nėra su
gadinta.

Kunigas Kordeckis, ■ apeida
mas murus kalbėjo kareiviams:

— Žiūrėkite tiktai, ne taip 
tas prieszi'iiinkas baisus, kaip 
kalbėta. Ne syki po atlaidų di
desni buna ouiostoliai. Dievo 
apvaizda mus sergsti, dar di
desnius stebuklus pamatysime, 
tik laikykimės!

Prisiartino ncdeldienis, szv. 
Paneles- Pasiaukojimo-szvęnte. 
Pamaldos bažnyczioje atsibu
vo paprastu budu, nes Miulle
ris lauko galutino atsakymo, 
kuri vienuoliai žadėjo duoti po 
pietų. i

I

Tuo tarpu atmindami szv. 
Raszto žodžius, kaip del Filis- 
tinu p.ergazdinimo nęsziojo Iz
raelitai Dievo arka, vel iszkil- 
mingai vaikszcziojo su mon
strancija. •

Apie antra valanda iszsiuus-

Panele s Pa siau'ko ji mo • szvęnte.

ti. Bet mato jo pasielgimą ir tu laiszka# tik ne dėl pasidavi- 
kunigas Kordeckis, kuris tuo 
tarpu artinosi prie susirinku- 

A A. .A 1

siuju, Prisiartinęs paėmė Pet
ra abiem rankom už galvos, 
paskiau# pežegnojo ją.

— ' Toki kaip tu neatiduos
Szvedams szventos vietos — 
tarė jis, — bot užginu iszstaty-
ti ant pavojau^ reikalinga gy-

* * i W' i J

' m
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visur, ’spaude prie jo, “ tarsi nurodą-'

dės dabar ja žodžius,

vybo. Jau szuviat kaskart re- 
cziau girdi# ir prieazininkns 
apleidžia lauka; paimk ta kub 
ka, iszpilK isz jos paraka ir 
nuneik —. ; - - - -.
in Koplyczia. Meili bus jai ta 
dovana!

atsiliepe susi-

nio, bet del atkartojimo duoti 
Kuklinovskiui atsakymo, kad 
bažnyczia ir vienuolynas vadi
nasi “Skaistus Jfaluas,” 
Czcnstukavos gi miestas visai

“Skaistus
’ i ♦

prie vienuolyno nepridera. Ku- 
itigąs Kordeckis raszo :

“l'odcl nuoszirdžiai ? mel
džiame jusu ttiylistbs, idant ne- 
liestumet musu susirinkimo ir

!>■ u JI ’ f' Ik

Dievui ir szv. Panelei paszvos- 
ta bažnyczia, kad ir ateityje at
siliktu joje Dievo garbei pa

“Todėl inoszirdžiai > mėl

szygiežiausiai Panelei maldos/ kur drauge butu mel
džiamasi prie Dievo už kara

Tevo!
I

.•;n.

liaus Sveikata. Tuo tarpu mes
po^erti, dryzdami praszyti, at-

.'' i “ y' v

, ' J

Ant szancu todėl! Ma
žai dar vakar buvo ugnies ir 
kulku!...

Duotieji insakymai žaibu ap
lėkė visa Szvedu kariumene. 
Urnai pradėta szaudyti, vie
nuolyno apgynėjai irgi netylė
jo. Szi karta gerai pastatytos 
Szvedu armotos labiaus arde 
vienuolyno murus, 
darė vienuolynui
Bombos loke kaip isz gausybes 
rago. Mėtyta taippat inmirky- 
ti in smala kanapių kanaoliai.

Kaip kartais nuvargusiu il
ga kelione gervių būriai aptu
pia augsztus kalnus, taip szitu 
ugniniu pasiuntiniu spiecziai 
krito ant bažnyczios ir ant me-

irt virszžmoniszka darbavinųi-
” “k “ ■ '# 1 .Ji • • 1

si, kad ankseziau, ar vėliau tu
rės sudegti visas vienuol.mas. 
Isz nustumtu nuo stogu kana
pių kamuoliu prie sienų pasi
darė dęganczios krūvos. Lan
gai plyszo isz karszczio, o už
darytos trobose moterys ir vai- • •*
kai vos tik alsavo nuo durnu ir 
karszczio.

Kaip tik spėjo užgesinti 
vienus, kaip tik spėjo 
veli nuo stogu 
isz visu pusiu krito deganti ug- 

Visas vienuolynas buvo 
apimtas ugnim, sakytum, dan
gus atsivėrė ant jo ir perkūno 
lietus krinta ant jo, vienok 
liepsnojosi, o nesudegė; kas 
labiausia tarp szios 
juros, kaip anie Jaunikaicziai 
ugnies krosnyje, pradėta gie
doti.

Nes taippat kaip ir 
bonioje pradėjo giedoti, muzi
kai pritariant. Stovintiems „ i___  •___ • ______ i _ _ i
neina, kurio kas miliutą galej 
spręsti, kad jau ten

spėjo
n u Vai

va nd uo, ir vėl

nis.

ant jo, 
o nesudegė;

liepsnos

vakar,

didesnius 
nuostolius.

imt muru ir prie armotu zmo- 
-. 7*°

viskas 
žūsta, szi giesme buvo kaipo 
gdantis baisumas nes pranesze 
jiems, kad dar stovi vienuoly
nas, stovi bažnyczia, kad lieps
na dar nepergalejo žmonių. 
Nuo to laiko i nėjo paprotin 
panaszia giesme nusaldinti ap
gulimo nelaime ir atsitolinti 
nuo moterių ausu baisu kovo
janeziu kareiviu riksmą.

Lygiai ir Szvedu kariumene- 
je dare nemaža inspudi szi mu
zika ir giesme. Iszpradžiu 
Szvedai stebėjosi isz tokio ap- 
sireiszkimo, paskiau paskaitė 
tai už burtus.

[TOLIAUS BUS]

O kad juos kvaraba, 
Tik 'turiu su jeis beda, 

Su Džeradzvilles sporteliais, 
Keleis neiszmaneliais, 

Ant vienos vietos nepasedi, 
Rodos avižų prisiėdė. 

Sztai vienas ulyczia ėjo, 
Kitas užpulti ant jo norėjo, 

Bet anas labai gudrus,
> Ir ant visko apsukrus, 

Prie dedos prilipo, 
Garsei sukliko:

Ko tasai foto nuo manes norėjo 
Dede pagriebęs, o tuo 

isžkratinejo.
Nieko neradęs, namon eiti 

pasakė, 
Tuo ir kita ateinanti pamato.

O ar žinote mieli vaikeliai, 
Už ka jie ta vaida pakele, 
Vienas kitam prižadėjo, 

Už siutą ipasiranczyt norėjo, 
Alatot kokia tai veidmainyste

Padare didele piktybe.
Vienas ant kito užpuldinėjo, 

Kiszeniuose biles puslapinėje, 
Gcidže viens kita patikti 

Ir gyvasti jojo atimti, 
Jau viską ir nžmirszau, 

Kitu karta pasakysiu daugiau.
♦ ♦ *

Vienas vaikinas už mergas
užstoję,

Kirvi paemes, kampe ątsistoje,
Ir kaip tik kas ka pasako, 

In ta asmenis atstato, 
Sako: tuo su kirviu gausi, 
Jalgn ant mergų kalbėti 

nepaliausi.
1 f.

i

Tokis tai vaikezas silpnas 
ir ne kas, 

Ba tai bobų advokatas, 
Bet kaip vyrai kaili iszpils, 
Tai ženklai nuo kailio 

neiszdils.
* ♦ *

Tas Pittstonas, 
Miestas gana slaunas, 

Kaip nekurie po pedei 
. namines prisirauk c, 

Tai isz stubos per kėlės 
dienas nesitraukė, 

Apie darba nemislina, 
Kėlės dienas mistiną.

Yra ten du dideli milžinai, 
Nuo kotųriu pėdu badai, 

O pikti kaip szeszkai, 
Tuojaus už peilio — kapai. 
Vyrai jau pirti jiems rengia, 

Virvagalius szapuoja, 
Ketina gerai duoti in kaili, 

Tai bus komedije daili.

Sei, jus sportaliai isz Broktono, 
Argi nebijote ne szetono, 

Kad taip pasileidote, 
Ant nieko jau nepaisote.

Negana, jog savo mieste 
paszelote, 

Da in kita miestą juoku 
daryt nuėjote, 

Tikrai kiauliszkai pasirodei, 
Malsziau negalite iszscdet, 
Žinoma, kad munszainc 

'tame ir dalybavo, 
Nuo kurio sportai svaiguli 

gavo.
Dede visus in koza pasodino, 

“humkai” pavadino,
Nubaudė po keliolika dolerius, 

Isz Broktono puikius 
kavalierius, 

O tai gerai,
Dede padarei.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų

Kreizi

gtlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &
1 Valtbafeoklia uire<. 8! V. Pit OAm.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per
daugiau kaip $o mėty. r».*

Reikalauk, kad tuiiStu Ikurv (Ahckar)
Yalabaianklį,'

• I • M
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— Praejta Subata didysis 
koras Szv. Jurgio parapijos 
turėjo savo metini iszvažiavi
lna pas p. Kuraucka in Bran
donville. Koras turėjo'smagius 
laikus ir puikia vakariene ir 
po paszokimu linksmu szokiu 
sugryžo visi užganadyti namo. 
• — Diena 28 Vasario Higb 

Auditorium atsibus 
ant
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Bakunas

pinskas isz • t

— Visos Readingo kompa
nijos kasiklos nedirbo praeita 
ponedeli o Lehigh Valles kasi
kius nedirbo seredoj.

~ Kontraktas minksztuju 
anglekasiu su kompanijoms pa 
t-ibaige 31 Morcziaus. Kompa- 
nijos uores numažini mokesti 
ant 20 procento ir jeigu angle- 
kasiai ant to nepristos tai kom
panijos visai uždarys kasikius.

— Girdėta kad kuningas 
isz Gilbvrtono ir

Frackvilles parapijų buvo per
keltas in Sz. Mikolo parapija 
Eastone, Pa.

— Ponas Kazimieras La- 
Minersville, Pa

lankosi pas savo broli Marce
lin ir prie tos progos atlankė 
rėdvste.

— Liberty bravoras isz Ta- 
makvos, kuris buvo uždarytas 
jM?r du metus už dirbimą gero 
ahiczio likos vela atidarytas su 
prižadėjimu, kad dirbs tiktai 
nirbiri.

— Neužmirszkite atsilanky
ti ant baliaus 25 diena Sausio, 
V’tarninke, parapijos saloje. 
Visas pelnas skiriamas parapi
joj, naudai.

— Isz musu pavieto daly- 
bnvo apie 2,000 žmonių guber
natoriaus Fisherio enugeraci- 
joj Vtarninko diena.

— Pati Juozo Setkevicziaus, 
1118 E. Centre uli., iszsilauže 
koja puldama nuo trepu. Mo’te- 
rc gydosi namie.

— Simanas Szadžius pirko 
saluna nuo Cecilijos Perkaus- 
kienos prie 418 W. Centre St. 
Užpraszo visus savo pažinsta- 
mus atsilankyti.

— Szv. Juozapo parapijos 
Sodalite (2-ras Skyrius) rengia 
nepaprastai dideli balių. Atsi
bus 25 d. January parapijos 
žaloje. Prasidės 7:30 vai. vaka
re. Muzika suteiks pirmos kla
ses orkestrą. Bus gardžiu už
kandžiu ir skanaus gerymo. 
Taipgi ta vakara bus iszleista 
laimėjimui didele žąsis, gardus 
keksas ir keli svarai geros ka
vos. Ateikite ir pabandykit sa
vo gilinki, turite proga laime
li bile isz kuriu daigiu, tuo pa

kartu turėsite “gud
ne 

apielinkes
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School 
koncertas didžiojo kovo, 
kurio yra visi užpraszomi, nes 
programas bus labai puikus.

— Panedelio vakaru atsi
buvo puikus koncertas antro ir 
treczio koro Szv. Jurgio para
pijos, po bažnytinia sale po va-
dovysta prof. Žemaiczio drau
ge su vaiku orkiestra. Progra
mas likos pasekmingai nulosz- 
tas. Mokslaines vaikai padai
navo kėlės daineles labai pui- 
kei. Žodžiu nusisekė pasekmin
gai o publika buvo programų 
užganadyta.

Gilberton, Pa. — Poni M ar
cade Kancziene ana diena lan
kės Mahanojui ir prie tos pro
gos atlankė redyste 
užraszvdama
seseutėi Marijonai

“Saules” 
laikraszti savo 

Vaikszno- 
rieniai in Lietuva kaipo Kalė
dų dovana. Kad visi taip pada
rytu, tai Lietuvoje gimines tu
rėtu linksmesni gyv(mima per 
visus metus už tuos kelis dole
rius.

Simas Jukneviczia 48m 
senumo likos sužeistas Gilber- 
tono kasiklojo per nupuolimą 
szmoto anglies. Jisai likos nu
vežtas in Aslando ligonbuti.

mote-

Kodėl asz esu 
szlapias

n /

Hermann N. Bundesen, M.D.
Vatiduo yru būtinai reikalin

gas žmogaus sveikatoje. Be jo 
mes negalėtume iszgy vent i nei 
savaite. Be valgio galima apsi
eiti savaite ir ilginus ir kujie 
dar rasis užsivilkusiu maisto 
kuris palaikys žmogaus gyvas
tį. Bet su vandeniu yra visai 
kas kita. Vanduo kune neužsi
laiko. Jis yra iszmetamas pra
kaituojant, alsuojant ir vidu
riu iszloidžiamas.

Mes visi esame szlapiais.
Jei, isz ypatus, kuris svėrę 

150 svaru, bu'tu iszspaustas vi
sas vanduo, tuomet jo svoris 
sumažėtu iki 100 svaru. Beveik 
70% žmogaus kūno yra van- 

žm ogaus

verkia vandens o gauna muis
tą. Kūdikiai isztrokszta kaip ir
suaiignsieji. Todėl kiekvienas 
regulariai ir nuolatos nuo lop- 
szio iki grabui, turi gerti van
deni. Yra sakoma kupranuga
ris gali eiti labai toli biskeli už
gerės vandens, bot kas norės

<♦ ’
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SENAS KAREIVEIS IR JOJO RINKINIAI.
2-iim pulke raiteliu laike Numinės ka-

f f ' '
•-A I

Ifuti kupranugariu ?
Paprask gerti vandeni.

Priprastai daugelis žmonių 
vandens geria permažai, todėl 
daugelis turi tiesiai inprasti 
gerti ir gerti tiktai tyra van
deni. Tyias, paprastas vanduo 
yra idealis numalszinimas 
troszkulio paprastam sveikam 
žmogui. Tyras vanduo yra be
spalves, bekvapsnio ir kesko- 
nies. Žmones turi iszmokti api- 
prekiuoti tyro ■vandens verte 
tai kaip jie apiprekiuoja ir 
džiaugias! paprastu maistu.

Gerk vandeni atatinkamos 
temperatūros laipsnio.

Vanduo neturi būti geria
mas ledo-szaltnmo. Vanduo tu
ri būti tiek szaltas kad butu 
skalius, tik ne ledq-szaltumo.

, svar-

i deal i.s

Juozas Trax isz Newcastle, Pa., kuris tarnavo
senoviszku rinkiniu visokiu dalyku paeinan- 

eziuju isz tojo laiko kaip: seno viszka armotidia, du raktus it-zduru Fordo teatro kuriame 
Lincolnas likos nuszautns, dau 

i patronu ir kitu 'kariszkn

duo. Isz suaugusio 
vandens iszeina in 24 valandas 
nuo dvieju iki szesziu svaru. 
Du paprasti stiklai vandens su
daro puskvorte ir puskvorte 
svere viena švara. Todėl, kad 
palaikius žmogaus sistemoje 
proporcionali balansu vandens, 
norma lis žmogus turi iszgerti 
nuo kc'turiu iki szesziu stiklu 
vandens in diena.

Kodėl mums vanduo 
reikalingas.

Mes apie vandeni nemanomo 
kaip apie maistu bet t ui p turė
tume dury t i. Mažiausiam gy
vasties palaikymui vanduo bū
tinai reikalingas. Beveik visos 
s varbiausios dalys celių (ka
marėlių) ir žmogaus kūno pie
velių susideda isz vandens. 
Vanduo yra reikalaujamas dė
lei neatmainomu cheiniszku 
permainų žmogaus kūne, kas 
reiszkia sveikata ir tvirtuma. 
Vanduo yra vidujine žmogaus 
kimo cirkulacija, kuomi suvi
rintas maistas suformuojamas 
ir iszdalinamas in pavienes 
kamarėlės (celes.) Tas yra 
sva rbu t i nka m u i žle'bczi o jimui.

Vanduo yra agentas kuris 
isztiipina ir ibzvprinoja isz kū
no atlikusi mais4a laukan. Pa
gelbsti maistu isz|arpinti ir pa
gelbsti kraujui peszti maistu 
in pieveles ir iszmosti atlikusi 
muistą laukan. Vanduo yra rei
kalingas palaikymui nuoly- 
giam tekėjimui kraujo, taipgi 
palaikymui szirdies gerame pa
dėjime.

Vanduo yra reikalingas 
kraujui.

Mes gyvename, misliname ir 
turime savp esybe, taip sakant, 
vandenyje. Mes esame perdėm 
szlapi. Tik vanduo dalinai nu
sprendžia ar kūno skystimai 
cirkuluojanti per pieveles yra 
grynus, szvieži ir gaivintieji, 
ar, kiton pusėn, susenėjo ir ne
sveiki. Vanduo yra reikalin
giausias grynas procesas mais
to suvirinimui ir maitinimui. 
Vanduo pagerina 'krauju,
kia dvejopai, maistu sutirpina 
ir ji praszalina. Geriant užtek
tinai vandens kraujo tekėjimas 
ir kepenys pasidaro gaivesniais 
ir daugiau veikianeziais, tokiu 
budu padidina ir iszvaro šzla- 
puma, taipgi atlikusi maistu 
iszvaro laukan. Vanduo yra 
tiek reikalingas vidujiniam kū
no gaivinimui kaip ir pavirszu 
tildai odos prausimai. Viduri
niuose musu kimo organuose ir 
ju pievelių dalelėse priauga in
validu neszvaruinu ir nuodu, 
kaip ir odos pavirszius prakai
tuojant, ir 1.1. Tokiu budu yra 

maudymasis ir
prausimasis. Toksai apsivaly
mas atgaivina visas celes (ka
maraites) ir pieveles musu kū
no.

N umalszink savo troszkuli 
su vandeniu. ,

Troszknlis yra geidimas van
dens ar kitokio gerymo. Tuo- 
mi reiszkla kad kūnas reika
lauja daugiau skystimo ir go
riausias troszkimo numalszini
mas yra vanduo. Kaip seni 
taip ir jauni vandeni turi ger
ti nuolatiniai ir proporciona- 
liai, Net ir kūdikiai keliu die
nu reikalauja vandens rogula- 
riai. Ląbąį tftnkifti kudikiftį

res Amerike, stovi tarp savo senoviszku savo *•* l*1*t* l* • t
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senoviszku pinigu, medaliu, 

at niincziu.
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Vandeni gerk pamaži 
blausiai jeigu vanduo yra szal- 
tas', o pats esi susziles ir isz- 
troszkes. Paprastai vienu kar
tu geriausia yra iszgerti tiktai 
viena stiklą vandens. Tokiu tai 
budu geriant vandeni ingausi 
geriausias jo ypatybes. Ma
žiausiai iszgerk stiklą vandens 
atsikeliant, du ar tris stiklus 
kas ryte su pertraukomis kas 
valanda, du stiklu po pietų, 
pertraukiant kas valanda ir 
stiklą pri’Osz gulsiant.

Riebiems žmonoms, vandens 
gorynias yra Imtinai reikalin
gas isztii'pvnimui ir iszvarine- 
jimui riebumu. Delei užkietėju
siu viduriu geriausiai iszgerti 
du stiklu vandens priesz pus
ryczius, gerti kas dvideszimts 
minueziu.

Kad ingavus geriausia veiks
mą isz vandens, yra geriausiai 
gerti mažoms proporcijomis ir 
lotai. Niekuomet nereikia ger
ti vandcnsii vienu kartu per 
daug, uos butu apsunkinimas 
viduriams. —F.L.I.S.

Detroit, Mich. — Kiek czio- 
nasi Lietuviu randasi, tai sun
ku pasakyti, nes yra iszsimetė 
po visas dalis miesto, o neku
riu nežino kuom jie yra.

— “Žiurkių kaime’’
reles labai pasileido ir girtuo- 
kliauna. Insiraukia namines, 
vaikszcziojo po ulyczias kaip 
nesutvirinai. Negana to prikal
binėja vaikinus idant užsiduo- 
tu su vedusioms moterimis ir 
nekurios jau jeszko persiskyri
mu. Randasi ezionais daug isz- 
tvirkeliu kurie gyvena arsziau 
už gyvulius.

REUMATIZMAS.

ant gero Quebec,
toboganus pasilciilunt nuo stataus kalno, kas ne yra lengvu daigiu jaign prie to nepripratę

i

i
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Žieminiai sportai prasidėjo

MOKYTOJAI ISZ VISU DALIU SVIETO SUVAŽIAV O IN PHILADELPHIA.

Skausmai greitai palengvina
mi su Red Cross Plaster.

t u resit e 
visus,

ežiu 
taiin.” 
tik miesto bet ir 
miestelin Lietuvaites ir Lietu
vius dalyvauti. Xeuzrnirszkit 
diena 25 Sando (January) 19- 

l’taminke. Visas pelnas 
parapijos

Kviecziame visus

K viecziainc

27 ■ 
skiriamas ini ūdai.

Rengėjos.
— Szv. Juozapo Para. Cho

ras rengia dideli koncertą ir 
Pa ne< lėlyje,balių, Panedelyje, Vasario 

(Feb.) 14, 1927, Norkevicziaus 
Svetainėje, Mahanoy City, Pa. 
Szis Koncertas ir Balius bus 
vienas isz didžiausiu szioj apy
linkėje, nes choras vedamas 
vargon. K. Žalnieraiczio yra 
pasirengęs iszpildyti sunkius 
ir gražius dalykus. Ir kaip ži
note, tai didžiausias 
.‘Zioje apylinkėje. Apart to bu 
merginu choras, duetu ir 
lu. Po Koncerto bus szokiai, 
kame visiems bus galima links
mai pasiszokti ir susipažinti 
su svccziais isz kitu kolonijų. 
Todėl nepraleiskite to puikaus 
vakaro, nes kitas toks negreit 
bus. Tikietu galima gauti pas 
choro narius.

ANT RANDOS AR~ 
PARDAVIMO.

choras
S 

80-

Bizniszkas dubel tavas 
mas po

Port Carbon, Pa. — Airisziu 
bažnyczioje likos suriszti maž

ti moterystes Agnieszka Lan- 
kaieziute su Charles Batterly. 
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus.

O r>

Ansonia, Conn, f Marijona 
Jankauskiene, 51 metu, po tė
vais Senki ute, 
tai laika mirė 12 diena Sausio
iszgyvendama Amerike 30 me- 

Paliko di
liausiam nuliudinie savo vv- 

Antanu, du sūnūs ir tris
(lukterės, seseri Ona Draugelie- 
u(* ezionais, broli Vinca, Nanti
coke, Pa., 
tris brolius

sirgdama koki

tu sziam mieste.
< 
ra

kaipo ir motina ir 
Lietuvoje. Paėjo 

isz Skriaudžiu parapijos. Lai 
silsisi a.a. 
atsilsi.

Marijona amžinam

Mount Carmel, Pa. — Petras 
Barkeviczius, 66 metu, valgy
damas pusryczius užspringo 
ant szmotelio mėsos kuri susto
jo gerklėje ir pakol galenia bu
vo paszaukti daktaru, senukassenukas

ve i-

na-
No. 8.3!) West Conl St„ I“

Senandoah. Tinkamas del bile 
kokio biznio, dabar laikoma 
grdsernia. 
arba pirkti.
augszczian minėtu adresu pas
E. Kygnolis. (t.8.

ANT PARDAVIMO.

vo paszaukti daktaru 
jau buvo miręs.

t __________

Baltimore, Md. — Gruodžio 
27 diena pasimirė Anna Ku- 
czauskiene, 37 metu, 1205 Glyn 
doi Avė. Palaidota Gruodžio 

1. diena isz Szv. Alfonso baz

Nuo asztriu, peilio skausmu, atsu
pusios, niekad nebaigiamos reuma
tizmo gėlos, pagelba, kurios ligoniai 
nori Tamsta gali turėti. Prastu budu 
uždek Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Ta- 
mista busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri atnesza beveik 
urnai.

Nežiūrint kokius gydymus Tams
ta ėmei bejeszkodamas palengvinimo 
nuo reumatiszko nesmagumo, nepa- 
niirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Plaster. Jis szildo ir 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mą ir iszvaro iuk{iudejima isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. Jis szvelniai masažuoja kuna ir 
jo gydymas nuolatos buna szvarus.

Tamista gali kirpti plastėti in for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai 
tiktu ant nuduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki
tai dienai. Tamista gali gauti skubu, 
tikra palengvinimą areziausioje vais
tinėje, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudonu flanele už
pakalyje.

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANOS.

Ii I > I

Gera duonkeptuvo geroj vie
toj, Tamaqua, su visais intaisy- 
mais. Kveipkitob ant adreso.

. , t . -114 Spruęe St., 
Tamaqua, Pa.t.7)

raikai i nga

Mokytojai ir daniktork os isz. visu szaliu svi.'to suvažiavo ana diena in Philadelphia, 
!o. Delegatai pribuvo ana c.:?::;.Pa., ant seimo Amerikoniszkn Draugovių PlatiniiAo Moks! . Delegatai pribuv diem.

in Pennsylvania l'niversiteta tvrineti būda mokslo toje mok > kloję, 
•k

. : ~ 3 nyczios, Holy Redeemer kiųii-

Galite paraudavote
Atsiszaukit po

nese. Paliko mtft visa szeimy- 
na, mylima vyra ir dukterį di
deliame nuliudinie. Tegul ilsisi 
szventojo žemelej! >

— Magdalena Želviene, 46 
metu 604 Paca St., mire Gruo
džio 30, palaidota isz Szv. Al
fonso bažnyczios Holy Redee
mer kapinėse. Paliko nuliudi- 

lingos mkszinos, visos beveik me savo mylima vyra, dukteri, 
naujos. Randa tik $20 ant me
nesio. Parsiduos pigiai.

John Kolnick
18 B Street, 

įtflhąnoy City, Pa,

t j
Gera sziaucziu szapa, geriau

sioj vietoj mieste. Visos reika-

(j25
sunu ir anūke. Buvo gera mo
teriuke, vadinama “siratu 
motinėlė”;

vadinama 
kas isz kur atva

žiuodavo, visus ji priglausda
vo. Amžina atilsi! •— V.

F

Mes Duodame

Patarimus Dykai. .. _ f, Į—!!!■■ «■ H ‘
Kas turi lotus ar namus 
nusipirko YoungMowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mos 
teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

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

I
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KOJOS IR KOJELES ANT CZEVERYKU PARODOS CHICAGOJE.
Szitos aklorkos atlanko ez.everyku paroda Chicagojc jeszkodartios naujausios mados

czeVeryku idant padabinti savo kojeles. Virszininkai parodos, apdovanojo kožna su naujau
sios iszdirbystes czeverykais ir dabar kožna alkiszus kojas gėrisi isz savo dovano

I




