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ISZEINA KAS UTARN1NKA IB PBTNYCZ1A.

’Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto 98.00. 
Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso meto,

Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
W. D. BOOZKAUSKAS . 00., 

? MAHANOY OITY, PA.MAHANOY AND A STS.,

No. 9 B, | 1NTBUID AT TUB HABAHOT OUT, FA., V 
IroMornoB ab cboOhu olabb mail Jattbh)

ISZ AMERIKOS
NORĖJO VESTI

TRECZIA PACZIA
TURI LIETUVOJE PACZIA 
IR DUKRELES, APSIVEDĖ 
ANTRU KARTU SU GRI- 

NORKA; PERSKIRTAS.

NORĖJO VESTI 
NASZLE.

Dmpiesne, Pa. — Gyveno szi- 
tarn miestelyje vienas pacziuo
tas v v ra s 
Jasutis 
Lietuvos dvi merginos, 
Kaziukas prisiplakė prie 
uos, prikalbino apsivesti ir gy
veno sau ramiai, bet žmonių 
liežuviai ne miega — mala be 
paliovos ir ant galo iszmale, 
kad Kaziukas yra paeziuotas 
vyras, turi paezia ir dvi dukre
les Lietuvoje. Nuotakos tėvas 
dažinojus isz kur jisai ir kur 
cino pirma szliuba, nurasze 
gromata pas kunigą tosios pa
rapijos, pareikalaudamas jojo 
apsivedimo metrikus. Praėjus 
kiek laikui, aplaike metrikus, 
kurie tikrai darode kad Kaziu
kas yra paeziuotu žmogum su 
szeimyna. Tuojau.s likos aresz- 
tavotas už daug patysta, o teis
mas ji perskyrė nuo antros pa
ežius, na, rodos kriukis užbaig
tas. Bet kur tau, Kaziukas tu
rėdamas karszta krauju neap- 
bimalszi^) iĖ^ujeszkojo sau kq- 
kia tai naszlele Eini liję Kar- 
pinckiene kuri sutiko už jo te
keti. Viskas buvo parengta ant 
svodbos tik suriszimas ranku, 

ketino atsibūti 21 
Dažinojas apie tai 

mergaites levas, 
pasiėmė palicijantus, nuvažia-

vardu Kazimieras 
Nesenei atvažiavo isz 

na ir 
} vie-

o szliubas 
Rūgte 
nuskriaustos

VARGINGI
SIERATUKAI

MOCZEKA ISZVEŽE SIERA 
TUKUS, APLEIDO JUOS 
IR VOS NEUŽMUSZE 

JUOS TRŪKIS.

New Philadelphia, 
Apie trys metai atgal ežia mir
dama, Audriuskevicziene pali
ko savo v v ra Juozą ir 6 vaiku- 
ežius; mažiausias buvo 
nešiu.

Pa.

3 me- 
l’ž metu Juozas apsive

dė su tūla naszle, kuri irgi turi 
szeimvnos. Po vestuvių An 
driuszkeviczius nuėjo gyventi 
pas liauja paezia in Port Car
bon, Pa. Begyj dvejų
naujavedžiai taip “linksmai” 
gyveno, kad Juozas jau suspė
jo szeszta syki kalėjimai! atsi
sėsti, ir sziuom svkiu teismas 
jam “ ’
‘tik”

met u

ten pabūti 
nes .Juozas 

tik biski “pasibaikavo” su 
peiliu apie savo paezios veidą 

markiu.

pavelijo 
viena meta:

pasibaikavo

i i

< k

ir padare “markiu.”
Taip levams gyvenimą 

dant Andriuskevicziu 
ežiams daug vargo teko patirti 
kaip raszo 
nesvki * 
džiuj ”

naszlai •
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A p gZk j a Isz Visu SzaliuŽMONIS
SZKAPLIE-PARDUODA 

RIUS ISZ SZVENTOS 
ŽEMES PO $3.

’ RENKA PINIGUS ANT 
MEKSIKONU.

KINISZKII KUNIGAI 
SUTVERĘ UNIJE 
NORI DAUGIAU UŽ 

POTERIUS.

t

A 38 METAS
, ......... . ............... ...... ..... 5

vienas Lenkas o ki- 
parduodami del1

Pittsburgh, Pa. — Aut Penu 
ulyczios ir kitur valkiojosi du 
apgavikai, 
tas Airiszis
Lenku, Lietuviu ir kitu rink
dami pinigus ant katalikiszku 
bažnyeziu Meksike ir 
del Szventos Žemes 
kai ima nemažiau kaip po tris 
dolerius, o už tai duoda szkap- 
lierius, novos paszventyti prie 
Kristaus Grabo, persergėdami 
žmonis “idant antru kartu ne
duotu juos paszventyt, nes pir-

StZventinimas bus nege-

aukas 
A pga vi-

ISZ LIETUVOS
ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIOZIUS MIRĖ.

GARBE UŽ PINIGUS 
PAAUKOJO.

Laprkiezio menesio 18 diena 
Sziauliu miesto ^rventojas Do
meika Aleksas nusiskundė kri
minalinėj policijoj, kad isz jo 
prostitute pavogė

PERIODINE IR NEPERIO- 
DINE SPAUDA LIE

TUVOJ.
Kaunas. — Surinktomis ži

niomis, Lietuvoj 1926 meto isz- 
eina arba iszejo Lietuviu ir ki
tomis kalbomis 110 periodiniu 
ir neperiodiniu laikraszcziu 
bei žurnalu. Denraszcziu: Lie
tuviu kalba — 3, Rusu - 
Žydu — 1, Lenku — 1, ir Vo
kiecziu — 4, isz viso 11; tris 
kartus per savaite Lietuviszku 
— 2; savaitiniu Lietuviu kal
ba — 25, Žydu — 7, Lenku 
•> ’b 
tiniu: Lietuviu — 10 ir Gudu 
1; mėnesiniu: Lietuviu — 25 
ir 1 Esperanto kalba; dvimeno- 
siniu Lietuviu — 4; neperiodi
niu: Lietuviu — 1 ir Gudu L

Atskirais miestais laikras- 
cziai iszeina: Kaune—84 Klai
pėdoj — 5, Sziauliuose — 3, 
Panevėžy j — 4, Biržuos — 3. 
Telsziuos — 2, Tauragėj — L 
Mariampolej — 2, Jurbarke — 
1, Eežerenuose — 1 ir 
toje L
Trys ketvirtadaliai visu lai k- 

raszcziu yra politinio pobūdžio 
ir politiniu organizacijų 
atskilai asmenų leidžiami.

3,700 litu 
pinigu. Gruodžio 18 diena bu 
vo sulaikyta prostitute 
ampulėje, kuri pasirodo 
Bitaityte Ona ir laike
pas ja rasta 1,011 litu pinigu.

pavogimo i>z

Arkivyskupas Jurgis Matu- 
levicziu'S mirė Sausio 27 diena 
3:45 lyto. — Tokia žinia pri
siuntė F. Buczys in “ Draugo” 
rėdysi e Chicage.

Skaudi begalo visai Iszeivi- 
jai žinia. J. E. arkivyskupas 
Matulevicziaus malonus, kiek
vienam žmogui prielankus vei
das, giliai insmigo in Ameri
kos Lietuviu szirdis. Atsilan
kęs in Tarptautini Eucharisti
ni Kongresą Chicagon J. E. 
amžina atilsi arkiv. J. Matule- 
viezius apvažiavo daug Lietu
viu kolonijų, stiprino Katali- 
kiszka ir Lietuviszka iszcivijos 
dvasia.
J. E. arkiv. J. Matulevicziaus 

asmenyje daug nustojo- Kata- 
likiszkoji Lietuva, daug nusto 
jo ir musu iszeivija.

Akiv. J. Matuleviczius buvo 
Kunigu Marijonu 

Vienuolijos Vadas ir paezios 
vienuolijs atnaujintojas.

Jo dvasios sūnūs — vienuo
liai paliko naszlaicziai. Lindi 
Amerikos, Lietuvos 
Lenkijos Latvijos ir Balt gildi
jos Marijonai, neteko Vado.

Amžina atilsi suteik jam 
Vieszpatie, o amžinoji szviesa 
tegul jam szvieozia!

O

< i Draugo

Mari- 
esant 

k ra t < »s
. —1 Organi- 

jipeme Kiniszkus 
Hankow ir Vuczang.

Honkow, Filiai, 
žarijos lyga i 
miestus 
Tcnaitiriei km igai, zokoninkes 
ir zokoninka 
spirdamie: i daugiau mokesties 
už poterius ir iikejimiszkas ap
eigas, 
prekes kuria žmonys lures’mo
kėti arba eiti in “ 
gara” be atkalbėtu poteriu^ nes 
Kinczikai jaigu neturi laiko, 
tai užmoka kęlis centus kuni
gams kurie, reikalingus pote
rius atkalba ute ji.

Visi kunigai, 
zokoninkai laike dideliu 
rodą su vėliavoms, apreikszda- 
mi gyventojams kad jieji Su
tverė unije ir žmonys turės 
mokėti unijos mokesti už pote
rius.

rr

sutverė unije

sutikdami ant unijos

smako pra-

ir Vokiecziu — 1; dvisavai-

Sziauliuose
Biržuos —

Tardoma kalta
pilieezio Domeikos pinigu pri
sipažino ir pareiszke, kad pa
vogusi tik 2,800 litu. Trukslan- 
czia dali pinigu ji per vien<* 
menesio laikotarpi pragyvenu 
si. Be to prisipažino, kad va
gystėje sziu pinigu su ja drau 
ge dalyvavo jos drange Znklai- 
te Ona, kuri taip pat surasta 
ir aresztuota Mariampoleje ir 
taipogi kalta bendradarbiavi
me prisipažino. Abi vagiles pa 
dėtos kalėjimai!.

MASINIAI ARESZTAI 
LIETUVOJ.

Kaunas. — “Elta” pranesza 
kad Tauragėj suimta visa eile 

orga-
ruoszimasi gi n-

mas 
ras.”

Apgavikai pritrauko daugy
be žmonių, kurie jiems intike- 
jo. Gal tieji Židikai bandys ir 
kitur rinkti pinigus nuo leng
vatikiu, todėl apsisaugokite ir 
iszvykite juos su szluota, jaigu 
in kur pribus.

min vszkos ir 
lia- Szilu-

unije vvria usis
arba asmenų, kaltinamu del 

nizavimosi ir 
klu pasiprieszinti naujei (Fa- 
szistinei) vyriausybei.

DIDELE BEDARBE.
Kvbartai. <

pastaruoju laiku bedarbi* 
miai padidėjo,

Vienybe”, 
nakvojo

— Jie 
“gara- 

ar tvarte. Keli menesiai 
<rv-

v ra

atgal, 3 tu naszlaieziu apsi
New Philadclphijoj pas 

gimines, o trys pas tęva buvo.
veno

kalėjimu
vaiku —

Tėvui patekus in 
moeziaka viena tu 
didžiausia (nes jis jau dirba) 
pasiliko pas save, 
mergaite ir 4 metu

o 6 metu 
vaikuti, 

f?hu8T6*18 s^tii metu, automobi- 
iu atvežė in New Philadelphia 

automobiliaus, 
Jaliko stovėti gatvėje. Ji liepe 
vaikucziams laukti, kol ji su- 

’. gryž ir ntnesz jiemdvienus sal- 
Vaikucziai buvo labai 

nenkai aprengti. Nesulaukda- 
ni “mainos”, pasinesze

ir iszkelus isz

dainiu.

mamos eiti
vo prie bnžnyezios kurioje ko- lauk isz inies,elio> ffirios |i,lk. 

Atėjo prie 
ant begiu.

tino atsibūti tzliubas, ir lauke 
atvažiuojanezius
iii motervstes luomą. At važia- 
vus jaunavedžiams prie bažny
czios, tuojau juosius pasitiko 
gvardija aniolu sargu kurie sa
ko: “dabar važiuosite su mu
mis, o mes duosime tau kiloki 
szliuba ir suriszima lenciūgais, 
o ne žiedu. Nuvožė Kaziuką su 
baltoms rožėms in koza ant pa
kiltos. Vėliaus likos pastatytas 
po 500 kaucijos lyg teismui, 
nes ant jojo susimylėjo antroji 

Kokia 
bausmia už lai aplaikys tai 
ateitis parodis. Kazimieras Ja
nulis apsipaeziavo Sziauliu ap
skrityje, Papilės miestelyje.

Pranesze apie lai musu ko- 
respondenta.-) “”

kandidatus

teisrnui

persiskyrusi pacziule.
tai aplaikys

Žalioji Rūta.
NUŽUDĖ PACZIA IR IN

METE IN UPE.
Mau/lston, Wis.

bigamistas, kuris
— Vienas 
turėjo dvi 

paežius vienu sykiu, iižmuszo 
savo antra paezia ir inmete in 
upe. Jis ja vedė Rugsėjo 15 d., 
nors turėjo viena paezia su tri
mis vaikais. Žudyste šlepe tris 
menesius, atsakydamas ant 
laiszku nuo jos giminiu pade
damas jos parasza padaryta isz 
gurno.

Jiedu susimu;ze kada antro
ji moteris pradėjo kaltint ji už 
susidėjimą su kitomis moteri
mis ir griebės kuolą ja užmu- 
sze. I
TĖVAS JA PUOLĖS; GIN

DAMOSI JI NUSZOVE.
Elizabethtown, Ky. — Del 

to, kad sugyvulejes tėvas, Ben 
Huffiiu,

gelžkelio, 
Tuom 

drius'kevicziu 
kur tai pasiustas

susėdo 
tarpu An- 

Jonukas buvo 
senesniųjų,

pas kuriuos nuo pirmiau buvo. 
Jis isz tolo pažino, kad tini jo 
broliukas ir šešiuke ant begiu 
sėdi suszale. Kada Jonukas 
atitraukė sedinezius nuo begiu, 
tuom syk ir traukinys prabėgo 
jei viena minute Jonukas butu 
suvėlinės, vaikucziai butu bu
vę užmuszti.
BUTU VISI ISZTROSZKIA 

NUO GAZO.
Ashley, Pa. — Szeimyna 

Stanislovo Gutkovskio, 105 
Willow ulyczios vos iszsigelbc- 

nuo gazo kuris

SERGANTIS VYRAS 
NUŽUDĖ SAVO PACZIA 

IR PATS SAVE.
BADAI MUNSZAINE 

PRIEŽASTE.
Scranton, Pa. — Nužudęs 

pirma savo paezia, Stanislovas 
Okterski, 44 metu, isz Green
wood, kuris nuo kokio tai lai
ko sirgo, paleido sau iii galva 
dvi kulkas, nuo ko mirė State 
Hospital in trumpa laika.

Zudinsta atsibuvo kuknioje, 
kada vaikai iszejo in darba ir 
mokslą i ne. Pagal vaiku ap- 
reiszkima, tai tėvas su motina 
susibarė prie pusrycziu. Badai 
Okterski buvo labai užvvdus 
paežiai.

Palicije darydama krata ju
ju siūboje, 
samogon'ka 
daug
Okterski tankiai gerdavo o pa
ti jam tankiai iszmotinedavo 
kad virydamas gere už daug ir 
nuo to kilo kasdieniniai nesu
pratimai.

Abudu likos palaidoti 
mini kape be bažnytiniu apei
gų- '

Sziam
I tai i jos,

Pa.

rado ant virszaus 
ant pecziaus ir 

privirtos namines, kuria

viė-

BAPTISTU KUNIGAS 
ŽMOGŽUDA ISZTEI- 

SINTAS.
Austin, Texas -Fort, Wor

th’o Baptistu bažnyczios kuni- 
tekejo isz paipos po grindimis. ^as’ Nonis,
jo nuo smert

J. Norris
Gutkovskis suvuodes gaza ir 
vos paeidamas ant kojų, iszbe- 
go laukan szaukdamas pagel
bės. Kaimynai surado jo moto
re ir keturis vaikus pusgyvius. 
Juos atgaivino daktarai po 
sunkiam darbui.
DU

daktarai

UJŽANGLEKASIAI 
MUSZTI O TRYS

SUŽEISTI PER 
TRUKI.

Scranton, Pa. — Penki anglo 
kasiai važiavo automobiliam 
in darba Marvine kasyklas, 
likos pagauti per Delaware 
truki ant Parker ulyczios, ku
ris sudaužė automobiliu ant 
szinoteliu, užmusze du ant vie
tos ir likusiu sužaidė. ITžmusz- 
tieje yra: Albertas Gudinąs, 23 
metu, 409 Clearview uli., kuris 
vare automobiliam Jurgis Bur 
seviezius 38 motu 2800 Mar
vine Avė., sužeisti yra: Franas

O

60 metu, lindės prie
jos, jo 16 metu duktė Hazel, Jasulaitis, 36 metu 332 Thoo- 
gindamos nuszove ji. Tni'p bent 
ji pasipasakojo policijai. Ji sa
ko, kad jau.pirmiau dvejetą 
kartu tėvas bandės ja pulti.

dore uli. Juozas Ovalsikis 33 m. 
232 Reese uli. ir Juozas Bart- 
keviezius, 31 metu, 221 Ęėese
uli- - . 1 .

Frank Norris, kuris 
praeįlo Liepos menesio 17 die

nu szo ve

if zt eisi ntas.

lia savo bažnyczioj 
turtinga verslininką Dexter E. 
Chippsa, ir kurio byla buvo 
ežiu tardoma Dislrikto teisme, 
vakar buvo prisaikinluju pose- 
dininku pripažintas nekaltas ir

r Po i sm e kunigas
Norris tvirtino, kad Chippsa 
jis nuszoves savo gyvybe gel
bėdamas.

Kunigas Norris yra funda
mentali: tas, didelis prieszas 
evoliucijos. Su teismu jis turo-* 
jo, reikalo nebe pirma karta. 
Priesz keletą metu jis viena 
karta buvo atiduotas in teisy
bes rankas už padegimu bažny
czios ir klebonijos, antra karta 
už kreiva priesaika, bet kiek
viena karta isztruko bausmes. 
Isztruko bausmes ir dabar, ap
kaltintas del žmogžudybes.

Norris 
didelis

VAIKU APSIVEDIMAS 
INDIJOJ.

Bombay, Indije. 
mieste per 1926 metus, pagal
valdžios surasza, tai isztekejo 
49,000 mergaieziu kurios turė
jo vos 5 metus, isz jn 2,200 bu
vo naszles. Isz 261,000 apsivedė 
vaikai nuo 5 lyg 10 metu, isz 
kuriu buvo . 13,000 naszliu. 
Tarp 10 ir 15 metu apsivedė 
648,000 i>z kuriu buvo 36,000 
naszles. Kūdikiu Bombay mi
ro 411 ant kožno tukstanezio 
arba konia i>nse.

SOVIETAI NUSTEBĘ 
LENINGRADO

DARBININKAIS.
Bailinas. — Sovietu Rusijos 

valdžiai vėl nemalonus siur
prizas. Keturiuose Leningrado 
didžiuliuose fabrikuose, ku
riuose dirba bendrai daugiau 
kaip deszimt tukstaneziu dar
bininku, dabar invyko tu 
briku valdininku rinkimai, ir 
rinkimu rezultatai buvo 
kad tarp iszrinktuju nėra 
vieno Kolnunisto. Visi iszrink- 
tieji valdininkai yra 
niai žmones.

Leningrado Sovietas del to 
atsisalke rinkimus -pripažinti. 
Sovietu laikraszcziai labai isz- 
irde. Jie pareiszkia, kad ta: 

iszdavi- 
ku kontr-revoliucionieriu, ku
riems pavykę iszvesti darbi
ninkus isz 'kelio.
SOVIETAI NAIKINA 

GARSU KIJEVO 
VIENUOLYNĄ.

Kijevos. — Ukrainos Sovie
tu vvriausvbe insake iszvyti 
laukan iwz garsaus Kijevo-Pesz 
ezersko vienuolyno Kijeve vi
sus vienuolius, popus ir ‘kitus 
vienuolyno žmonos. Valstybe^ 
gynėjui duota instrukcijų baus 
t i visus tuos, kurie jau buvo 
rasti kalti del pasisavinimo 
kai kuriu brangiu vienuolyno 
daiktu.

fabrikuose

fa-

toki
no

neparti-

KANT1CZKOS arba glesmlu knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1,
Su geresnei! apdarais, preke 11.50, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
j 1 JMAHAN.OY CITY, PA. „

Jie pareiszkia, 
es ą szdarbas i n v a i r i u

AMERIKONAI SURUKO
DAUGIAUSIA CIGARETU

Daugiamia papęrosu suruko 
gyventojai Su v. Valstijų. Aut 
kožnos galvos pripuola ant me
to po 628 paperosai; antra vie
ta užima Vokietija nes ant kož- 
nos galvos pripuola 590, Belgi
joj 534, Italijoj 284, Francijoj 
249, Szvodijoj 184 paperosai.
Sklypuose kur gyventojai užsi-

LIETUVA TAIKOSI SU 
LENKAIS

Varszuva. — Eina gandai, 
kad Lietuva ir Lenkija gyve
nimo sąlygų vereziamos pra 
.dėjo eiti prie galutiniu derybų 
ir susitarimo. Manoma, kad 
derybos iszeis taip, jog 
valstybes bus (Įraugiszkuose 
santikiuose. Vilniaus kraszto 
valdymui businti sudaryta tam 
tikęa isz Lietuviu ir Lenku ko
misija, bet tuo paežiu sykiu, 
Lenkija gausinti sau privilegi
jas Lietuvoje.

Tokiai sutareziai sudarius, 
Lenkija gautu galimybes insi- 
galeti ir kiekviename žingsnyj 
daiyti ant Lietuvos spaudimo 
ir priversti Lenkijai niksi lenkt i 
kiekviename 
Lenkijos naudai klausime.
VARGINGAS GYVENIMAS.

Pavardaunio dvaras 
taus apskriezio. — Gal niekur 
nesiranda tokio apleisto dvaro 
ir tokio biauraus darbininku 
isznaudojimo kaip Pavardau- 

Dvaro savininkai 
Rusai nuplikė 'sugryžo isz Ru
sijos ir visu žiaurumu užsisėdo 

; ant darbininku sprandu, kurie 
dirbo dvara karo laiku ir ap
saugojo ji nuo galutino sunai
kinimo.

Trobesiui visi baigia griūti. 
Darbinii.kai gyvena vienoj ku- 
metynej, kurioje nėra nei lan
gu nei grindų, 
keliu ir vanduo bėga ant 
VU.
gyvuliu nelaiko, 
ordiardijos duoda daug mažiau 
negu numatyta instatymais ir 
tos paezios neatiduoda kaip rei 
kia. Grūdas duoda blogiausios 
ruszies — su pelais ir dirsė
mis. Sziena isz peikiu ir supu
vusi; ir tai dar baugina — gir
di, nenorite, tai iszvarysiu vi- 
siszkai isz dvaro. .
LIETUVOS KOMUNISTAMS 

50 MILIJONU LITU ISZ 
MASKVOS. »

Leta> (Latviu Tel. Agent.) 
pranesza isz Sausio menesio 7 
dienos isz Kopenhagos:

“Berlinske Tidende” prane
sza isz Maskvos, kad S.S.S.R. 
Komunistu partijos vykdoma
sis komitetas nutaręs perduoti 
Lietuvos Komunistu partijos 
žinion 10 milijonu rubliu (tai 
yra 5 milijonai doleriu arba 50 
milijonu litu) Bolszovikiszka- 
jai propagandai ir Komunis- 
tiszkuju kovos buriu steigimui 
Lietuvoje.

— Eina randai

abi

ima ukos darbu pripuola ma
žiau, no kur randasi fabrikai.

Balandžio 1871

s va rbesniame

vereziamas 
szavoje

J. E. Arkiv. Jurgis Matule
viczius gimė Szvonlp Jurgio 
dienoje — 23 
meto Luglnes (Orimi) kaime, 
Mariampoles parapijoje.

19 Gruodžio 1898 mete buvo 
inszvestas in kunigus Petrapi
lyje,* baigus Petrapilio Dv. 
Akademija. Tolimesnes teolo
gijos studijas tose Fribourg’o 
Szveicarijoje universitete, kur 
gavo už mokslą aukszcziausio 
laipsnio požymi ir Doktorata.

Toliau profesoriavo Kelcziu 
dvasinėje Seminarijoje. Ligos 

apsigyveno Arar-
Isz ten pakviestas in 

Petrapilio dvasine Akademija, 
dėstyti dogmatine teologija ir 
sociologija. Buvo paskirtas vi- 
ce-rektorium Akademijos. Ta 
vieta apleido, instojo iii Mari
jonu vienuolija, 29 Rugpiuczio 
1900 mete, ja atnaujino.

1911 mete persikėlė gyventi 
in Fribourga. 1913 mete buvo 
atvykęs in Amerika, Chicagon 
ir inkure pirmuosius Marijonu 
namus Chicagoje.

1918 meto Gruodžio 8 diena 
tapo iszvestas Vilniaus vysku
pu. Vilniuje iszbuvo 7 metus.

1925 mete Gruodžio menesio 
11 diena paskirtas Szv, Tėvo 
Lietuvai Apasztaliniu Vizita- 
toriumi.

1926 mete buvo 
Amerikon
Eucharistini Kongresą ir ap
lanko bent puse Lietuviszku 
parapijų.

.1927 mete Sausio 27 diena 
mirė nuo appendicitis.
Auszros Vartų parapijos baž- 

nyezioje, Chicago, III., 
31 Sausio laikomos gedulingos 
pamaldos 7:30 ryte, o 1 Vasa
rio iszkilmingos pamaldos su 
pen'keriomis Szv. Miszioinis.

nio dvare.

Alv-

Purvas ligi 
gal- 

Tokiuose butuose žmones 
Savininkas

in

puse

atsilankęs 
Tarptautini

28 29

GINKLUOTAS 
UŽPUOLIMAS.

Gruodžio menesio 23 diena 
apie 4 valanda pil. Klikunui 
Juozui gvonaneziuj Rimiszkiu 
kaime, Smilgių valscziuj, Pa
nevėžio apskrityje važiuojant 
isz Panevėžio in namus, pake
lyj užpuolė ji du pleszikai, 
ginkluoti revolveriais ir atome 
836 litus pinigu ^phsislope.

t

— Kybartu »se 
žy - 

priskaitoma 
iki 1300 bedarbiu. Nors Socia
listai, kuriais Kybart iszkiai 
labai pasitikėjo ir atidavė sa
vo balsus, savivaldybėj ir val
džioj turi daugunia, bet beda r 
be nuo to nei kiek ne mažėja 
bot vis didėja. Viši laukia per 
keliant Kauno muitines in Ky 
bartus,, tuomet Kybartai 
atgytu kaip, kad 1919-20 me
tais buvo.

kuriais

be nuo to nei kiek ne

Vol

Paskutines Žinutes.
11 New Orleans, La. — T'rys 

darbininkai likos užmuszti, o 
asztuoni sužeisti per eksplozi- 
je gazolino ant laivo Warring.

Washington, D. C. — Pa
gal apskaityma 
writers,
padare bledes ant $559,428,858 
arba konia po $1,064 ant kož- 
nOf minu tos.

Londonos. — Baisi viesu
lą p ra put e per Angliję, kuri 
padare bletles ant milijonu; 3.’> 
žmones užmuszti ir keli szim 

sužeisti, daugiausia 
kur viesulą

Fire Under- 
tai 1925 mote ugnys

<T
II

tai 
gowo, 
daug namu.

V Morgantown, W. Va.
Deszimts anglekasiu likos bal
sei apdeginti Connellsville ka
sykloje per smarkia ek^plozije 
gazo.

(1 his- 
sugl’iove

a u<> 
viduriuose.

ti D re

Philadelphia, Pa. 
baisiu skausmu 
Vincas Kanizelski 40 metu, 112 
Fetieral uli.- atome sau gvvas- 
ti paleisdamas in save ketures 
kulkas.

T'irana, Albanije
bejimas žemes sunaikino pt*n- 
kis kaimus per ka 800 žmonių 
pasiliko be pastoges.

l|i IWi —IRHW ■ IIBIIIOII ■ ■IIBW11■

PURVIUTES UŽMUSZEJAS 
PRIPAŽINTAS BEPROCZIU.

Cincinnati, Ohio,
ton apskrities teismas priėmė 
faktu kad Joe Carr,

1 lamil

23 metu 
negras, kuris prisipažino nužu
dęs Beula Purvinto, 19 metu 
mergina isz Lawrenceburg, In
diana, yra pa m išželi s.

Purvintos lavonas rasta up
ėje po to kai jos nesulaukta su- 
gryžtant isz szokio viena vaka
ru isz kaimvniszko miestelio. 
Po sekiojimu gabaus tas neg
ras prisipažino ta žudyste pa
pildęs.
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:mnzNOH mi savmoavsvaKv 
oxzsTAnxan ivssnav

Kas Girdėt
Spalio menesi l!>26mete pri

buvo in Amerika 75 Lietuviai 
o iszvažiavo 11. Nuo Liepos 1 
lyg La p k ri ežio 1 atvažiavo 25!) 
<> iszvažiavo 194.

Lietuviu nepriskaitytu prie 
kvotos nuo Liepos lyg Lapkri- 
czio pribuvo 468. Bet ne visi 
buvo Lietuviais, nes prie Lie 
tuviu buvo priskaitomi isz Lie
tuvos, Žydai, Rusai ir Lenkai.

Studentas Joiuitns Lciman 
isz Viedniaus, net ui ėdamas pi
nigu idant apmokėti gyvenimo 
kasztiis, nutarė eiti in kliosz- 
tori Mineralu, kur rado svetin
ga priėmimą ir aplaike maža 
kambarėli, kur galėjo miegoti 
ir mokvtis. e

Neilgai trukus pamylėjo 
kliosztoriaus 'knkarka, ne tik 
del to kad jauna ir patogi bu
vo, bet ir del to, kad buvo gera 
kukorka. Bet ne ilgai trukus, 
zokoninkai suuodė meilinga su- 
sineszima studento su kukorka, 
l>et ir kitos moterėles atsilan
kydavo pas ji in ten, kur mote
rims vra uždrausta lankvtis. 
Ant galo paliepta studentui 
nesztis laukan. Studentas aisz- 
kino, kad tai jojo marti atsi
lanko pas ji ir nieko blogo tarp 
ju nesiranda. Ant galo vienas 
isz zokoninku darydamas kra-

•i1'

ta zokoninku kambarėliuose 
užtiko pas studentą moterisz- 
ka skrybėlių ir apatinius parė
dus ir studentas likos iszmes- 
tas laukan.

Jonatas

t i nkus

Turime da keliolika skaitv- 
toju kurie užmirszo atnaujini 
prenumerata už laikraszti ir 
jaigu greitai neatsilygins, tai 
laikrasztis bus sulaikytai*.

Paryžiuje ana diena pasibai
gė teismas, kuris 
mažai ten litines ‘‘leidęs.” Ko
kia tai Zuzana Beraut, du me
tus adgal, atidarė krautuve su 

szlebems, bet 
biznis ėjo blogai ir vos kokia 

atsilank vdavo 
krautuve, ka> instirrne Zuzanna 
iii dideli nerimasti ir varga. 
Nuėjo tubi diena pas savo pa- 
zinstama Feliksą Merlanda, 
pri.-ij '* 'indama, buk neužilgio 
turės Mibankrutyt, nes neturi 
jokiom pasekmes. Marlandas 
dirl)o visokius stiklus ir priža
dėjo jai padovanoi dovaneli* 
isz kurios labai nudžiugs ir at- 
nesz jai gilinki. Iii kvies dienas 
po tam atneszta jai puiku zer- 

kuri tuojau pakabino 
valandėlės,

kad tai raganiszka ranka tai 
praliejo in krautuve 

ateit i net moterėles, o ypatingai 
riebios ir gerai intukia, pirkti 
szlebes. Tarp motorėliu paskly
do gandas, kad isz kromo Zn- 
zannos, szlebes yra taip pada
rytos, kad riebios moteres isz- 
rodo plonos. Zuzannos pasise
kimas buvo zerkole, kuris taip 
buvo padarytas, kad riebi mo
tore iszrode daug plonesne ka
da in jiji pažiūrėdavo.

Per du metus moterėlės pir
kinėjo szlebes pas Zuzanna, pa
kol nedasiprato kad buvo ap
gaudinėtos, nes pasižiureja na
mie in savo zerkolus, visai isz
rode kitaip. Dabar nckurios 
poniutes apskundė Zuzanna už 
npgavysta,na ir Zuzanna likos 
nubausta užmokėti du tirkstan- 

f ranku su paliepimu, 
idant sudaužytu 
zorkola.”

moteriszkoms

moterėlė

sujudino ne
leidęs.”

neri mast i

Feliksu

siibankrutyt, 
pasekmes.

kola, 
k rome.

padare.

ežius

m

t ž

i i

)■(>( los

stebuklinga

Skaitykite “Saule”

IMMIGRACIJOS 
KOMISIJONIERIAUS 

RAPORTAS

me-
304,488 immignmtai ir

Inleidimas Ateiviu.
Per pereitus tiška I isz k u s 

tiu, 
191,618 ne-immigrantu ateiviu
buvo inleisti iirSuv, Valstijas, 
isz viso 49(»,10(>. Ir 237,75.") atei
viai apleido Suv. Valstijas. 
Padidėjimas gyventoju skai- 
cziuje per immigracija buvo 
2G8.351, sulyginus su 1925m.— 
232,945; 1924m.~ 662,557; 1923 
m.—172,820, ir 1922m.—87,121.

Apart tu 496,106 ateiviu in- 
leistu tais metais, 20,550 apli
kacijų gauta nuo ateiviu ku
riems inleidimius buvo atsaky
tas, 1,030,679 jurininkai (atei
viai) buvo egzaminuoti, kitais 
žodžiais, net 1,547,3.35 ateiviai 
buvo egzaminuoti 1926m. 1925 
m., 1,488,051 inunigrantas buvo 
egzaminuota.

Isz 304,488 ateiviu inleistu 
1926m. Vokietija, Aini Nepri
klausome Valstybe ir Didžioji

VIESZBUTYJ. liesins insiskolinp, jau mes ir 
pinigu nepraszomė, tiktrti isz- 
sikriiustyk, padaryk malone... 
Taikos 'Peisejaš priteite iszsi-Taikos ’Peisejaš priteikė iszsi- 
k ra ust y t jam isz kambario, o 
jis ir ant apeliacijos, ir ant ka- 
sacijos sau tęsia ir tęsia... Var
gas ir. tiek! Ir dar koks vargas, 
kad jus žinotumėt! ViesZpatie, 
o kokis žmogus! Jaunas, gra
žus, protingas,.. Kuomet negir
tas, tai geresnio žmogaus ne
bereikia. Ana diena ‘buvo ne
girtas,

liktai niekszybes tesigir- tėvams laiszkus beraszydamas.
— Vargszal toyfti! — atsi

duso pulkininke.

Arba man

pa-

— Meldžiamasai, malonėki
te! — prasze vieszbuczio szei- 
mininko raudona ir hutuklisi 
gyventoja 47 'No., pulkininke 
M tisu t vriene. -
duokite kita numeri,•arba asz 
visiszkai iszvažiuosiu isz viesz
buczio, isz .*zitos prakeiktos už
eigos! rl’ai no vieszliutis —o 
leistnvin urvas! Priimkite doj
men, kad jau mano suaugusios 
duktery.', o ežia diena ir nokti 
vien 
di! Iii ka tatai panaszti! Diena 
ir naktis! Kita karta jis toki 
sakini paleidžia, kad isz godos 
neturi kur dėtis, net ausys 
rausta! Tiesiog, kaip vežėjas! 
Dar gerai, kad mano bėdinos 
irnugaites nieko nesupranta, o 
tai nors begk su jomis in gat
ve... Ji.* ir dabar kaž-ka blevyz
goja! Jus paklausykite!-

Asz, tu mano brolyti, dar 
kita geresni atsitikima žinau— 
pasigirdo storas, užkimęs bal
sas isz gretimo kambario. — 
Ar tu pameni leitenantu Dru
geli ? Taigi va tas pats Druge- 

viena karta besigimnasti-

tai vįsa diena praleido

xl

...APIE...
KAREIVI-KELEIVI

...... .....................................

1 < ■

Vienas kareivis tarnavo ka
riuomene ji1 *-* • ) metus ir dabar 
sugryžo in savo gimtini kaima 
po sunkei kelionei ir daug var
go. Suspaudė jam szirdjs isz 
ga i lestiem, kada daginio kad 

senei miri‘, o 
grinczele perkūnas 

— sako

tėvas ir motina 
gimt inia 
sudegino. No turiu

Tu
Britanija pasiuntė 41..)%; pie- duodamas ir bekresdamas lęaip
line Europa 9.6% ; Kanada, 29.- 
9% ; Meksika 14.2% ir kitos 
szalys tik 4.8%.

Atmetimas Uoste.
Pereitais metais 20,550 atei

viu 'buvo suklikvti ir noinleis- 
ti in Siįv. Valstijas. Beveik 79 
nuoszimtis tu nebuvo inleisti 
del neturėjimo tinkamu vizų 

g 1924m. innnigracijos ak
to, daugumas isz ju buvo pasi- 
slepeliai ir jurininkai kurie no
rėjo czionai.s apsigyventi.

Kiek Kasztavo Pildyti Im- 
migracijos Instatymus.

Per 1926metus Iminigracijos 
Biuras priiloido visokiams 
tikslams net $5,685,173.46. Isz 
tu pinigu, $1,500,000 praleista 
dabojimui pakraneziu ir rube- 
žiu. Kiton pusėn, Immigracijos 
Biuras sukolektavo $4,229,499.- 
06 Suv. Valstijų valdžiai. $3,- 
034,322.35 tu pinigu buvo su- 

‘‘galvos”

t u Ii

praleido

nuo žmoniųrinkta 
taksai.

l ž vizMb mokėti pinigai nu
rok tint i. Tie pinigai gal pasiu
ke keturis milijonus doleriu.

Ka Komisijonierius 
Rekomenduoja:

Komisijonierius rekomenduo
ja net septyniolika legislatyviu 
pertai.1 u arba priedu. 'Tarp ku
riu svarbiausi vra — Skaityti 
prie nekvotiniu iminigrantu 
Amerikos pilietes vyra, tėvus 
ir vaikus tarpe 18 ir 21 metu; 
Atszaukti ‘‘National Origins” 
pliana; Užregistruoti ateivius 
“kaipo apsauga tiems, kurie 
czionais, ir sulaikyti nclegalisz- 

M \ viA p- 
rūpinti asztresni peržiurejima 
visu ateiviu, kurie buvo tik lai
kinai inleisti; Neaiszkiuose at
sitikimuose reikalauti bonu 

studentu;

paprastai, szposus, auksztai 
pakele koja... Staiga f<až-kas 
trrres! Isz pradžios manome, 
kad jis pcrpleszo gelumbe nuo 
bilijardo, o 
pažiūrėjome
tai pamatome, kad jo Jcelniu vi
sos siules sutruko! Taip auksz
tai, bestija, pakele koja, kad 
m* vienos siules nebeliko... Cha- 
cha-cha! O ežia tuo laiku buvo 
ponios.... tarp kitu, žmona ano 
plim-zkio — leitenanto Kumpi
nio... Kumpinis pasiuto... Kaip* 
jis, girdi, sziokis-tokis, drysta 
prie jo žmonos taip begediszkai 
pasielgti ? Žodis už žodžio... jog 
tu musziszkius pažysti!... Si nu
ūžia Kumpinis in Drugeli 80- 
kunda'iitus (liudininkus del 
dvikovos), o 
kvailas ir sako... cha-cha-cha!... 
ir sako: — ‘‘'Tegul jis siunezia 
ne pas mane, o pas siuvėja, kil

niau, szitas kelnes siuvo.
(’ha-cha-

szposus,

kaip a rėžiau iii ji 
, broleli t n mano,broleli tu mano

ši rd i, sziok i s-t o k is, d rysi a

(liudininkus
Drugelis nebuvo

kelnes 
jitai kaltas! J T

kės sėdėjusios prie 
pa rėmusius

ris
Jog
cha... (’ha-cha-uba!

Elziute ir Miliute, pulkinin- 
d u k tory s,

lango ir rankomis 
riebius i į* gražius veidelius, nu
leido akutes ir užkaito.

Dabar jus girdėjote?"— 
tesu Musutyriene, kreipdamb- 

szeimi ninka.

National Origins

ka atvažiavimu ateiviu;

si m szeimininKa. — Ir tai 
tamstos nuomone, niekis? 1 
gerbiamasai tamsta, esu pulki
ninke! Mano vvras karo sri
ties virszininkas! Asz negi ga
liu daleist ir nedaleisiu, idant 
po mano szonu koks-nors vežė
jas tokias szlyksztybes kalbė
tu!

1

ne vežėjas. J i s, poniute, u v > v. r.vjt.i-, 
szlab-kapitonas Kikinis!.. IszO 

bajoru...

reikalauti 
nuo studentu; l'ždeti kokia 
nors bausme su deportacija ant 
tu, kurie bando nelegaliszkai 
atvažiuoti in Suv. Valstijas; 
\Taržingian elgtis su tais, kurie 
invažiavo be inspekcijos, 
kriminalistais ir su 
niszkoms sunkenybėms; ir kuo
met ateiviai apgaudinėja laivu 
kompanijas, tiems nesugražinti 
laivakortes pinigus kuomet ne- 
in leist i. —F.L.I.S.

su
vi suome-

CAPITAL STOCK *125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |023,358,6S

Mokame S.czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dam prie jU«u pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
bank* nepaisant ar mažas ar 
didelb.

H. BALL, Prezidento
*

G W. BARLOW, Vice-Prea. 
’ J. E. FERGUSON, Km.

I

Žinoma, kad vargszai! 
Negi malonu toki lai ra turėt ? 
Ir koloja ji, ir isz numerio ve
ja, o nėr tos dienos, kad už. 
triukszmo kėlimą nesibilinetu. 
Varga>!

Bėdina, nelaiminga žmo
na! — atsiduso pulkininke.

Jis, poniuto, nevedus. 
Kur ežia jam vest! By tik dar 
viena galva czielybeje 
tai privalo Dievui dėkot... Pul
kininke perėjo isz vieno kam
po in kita.

— Jus sakote, nevedės? — 
paklausė jinai.

Nevedus, poniute.
Pulkininke velei

ir už

perejo isz 
vieno kampo iii kita ir truputi 
pagalvojo.

Hm!... Nevedus... —- pra
kalbėjo jinai užsimasezius — 
Hm!... Elziute ir Miliuto, 
de kite
t rau k imas

prie lango —
(ciougas)!

t '

t

„•r
4

f

.iu

i
1

žei, —'tfj, oj, ponuli neužmuš/, 
kite jau juHi viską apsakysiu. 
Mes tik taip pasirėdėm ant vėl 
ui u, kad mums niekas neper- 
sz'kadynetii apvoginejime baž- 
n veži u.

— O, tai jus tokie szvent- 
vagys — ir nesibijote jus Die
vo už toki darbu'?

Ir vėla pradėjo daužyt pakl 
redusi velnią in grindis ir ant 
galo paleido. # Velnias nubėgo 
pas savo draugus apsakyti kas 
su juom atsitiko, bet tieji nuti
kėjo in toki drill uoli kokis lon 

• svi(‘tinis valkata galėjo taip su 
i vagiu- 

jam 
■sulaužyti, bet musu 

kareivis kaip ne griebs abudu 
— viena in viena ranka o 
iii kita ranka ir daužė taip il
gai pakol abudu nukrito 
grindų kaip negyvi.
ryto atėjo ponus in paloviu, ne 
mažai nudžiugo kada

i 11’ .....  .......— o
savo pastoges, ne žemes savo— plakti ir du isz bandos
eisiu in svietą jeszkoti gilukio. 
Kareivis buvo susirgęs, isz- 
troszkes ir iszbadejas, todėl at
sisėdės ant akmens dūsavo:

Dievulėliau, 
tureczia drūtuma, 

kopelei i duonos ir plesžkute su 
guzute tai jau nieko nuo Tavo* 
Hepraszytau. Ir taip giliai dū
saudamas gįrrioje, sutiko 
eiiianczia. žila senuką, kuris in 
ji prakalbėjo:

•— O j Dieve, 
knd nors

Ar gal nenorėtume!, 
idant. Ponas Dievas, duotu tau 
amžina laimia ?

Ej, dieduti, Ponas Jezu- 
neužmirsz, basas apie mane 

gerai žino kiek tai asz iszken- 
tejau savo gyvenime. Tu daniru 
man neskubu, o czion ant 
mos norėt a u nors 
duonos ir guzutes.

Dave jam diedukas (ba Im
tai pats Dievas) ko troszko 

giluma girios

Z(‘-

(Iriil urna,

*

nuėjo pus kareivi idant 
kaulus 'sulaužvti. bet

O

kita

ant
Kada isz

rad<» 
tris velnius vos gyvus kuriuos 
liepe uždaryti in skiepą ir
džiaugėsi kad kareivi užtik**ūžt ik

i

nesu-1 
ten oro

Kaip
vo
ir nuėjo sau m

gaila! Jaunas \aikinas ir taip ^jusu kareivis iszeme kamszti
pasileido! O vis dulko ? Geros

Na,’Nevedus ?
M alonekite,

intekmes neturi! Nėra motinos 
kuri galėtu... 
taip... ir matosi...
bukite taip geri — tose pulki
ninke minksztai, pagalvojusi: 
— nueikite pas ji ir mano var
du papraszykite, idaiit jis... su
silaikytu nuo iszsireiszkiniu.... 
Sakykite: pulkinin’ke Musuty
riene esą prasziusi... Su duk- 

, sakykite, 47-tame mi
sa v o

Buvo
Ėjo pro karezema

terimis
meryje
dvaro atvažiavusi...

Klausau, poniute.

sakykite, 
g j ------- :

17-1 ame 
gyvenanti... I !> Z

Taip ir sakykite: pulki
ninke su (lukterimi. ;Tegu atei
nąs nors atsipraszyt... Mes po 
pietų visuomet esame namie. 
Ak, Miliute, uždaryk įauga!

Na kam jums mamyteA a, i<am jums mamyte, 
esą reikalingas (asai... nepraus
taburnis uliavotojas? — pa
klausė Elziute iszejns szeimi- 
ninko
Jeigu nėr geresnio, tai szitokio 
nerei'kia! Girtuoklis, muszeika, 
nuskurelis!

Ak, nekalbėk taip, mano 
miela!... Jus amžinai taip kal
bate, na ir... sėdi te ir neiszteka- 
te! Tai ka-gi ? Koks jis nebutu, 
o visgi niekinti noprideretu... 
Nėra to blogo, kas nciszeitu 
žmogui naudinga. Kita karta 
ir isz pikto geras palie'ka. Kas 
žino? — atsiduso pulkininke,

A t rado t e k a kviesi!

muszeika

deign jis savo kilme ligi rūpestingai apžiūrėjusi dukte-
tokiam laipsniui užmirszo, kad 
iszsireiszkia, kaip vežėjas, tai 
jis užsitarnauja dar didesnes 
pa niekos! Vienu žodžiu, 
svarstykite, o imkitės griežtu 
priemonių ir tai nieko nelau
kiant !

ne-

ris. — Gal but, ežia jusu liki
mas. Mergaites, vis-gi del vi- 
soko apsiszvarinkite ir pasi- 
puoszkite...

I -k-............... ■ 1L r ir - II . r -T- . - ■ - nu.. -

SZTORNINKAS TURI VILTI

I’n-

isz bon'kos, iszgere gera gurk- 
szni, atresze pinota duonos, bet 
pamato kad bonka vis pilna, o 
duona viela. Nudžiugo labai ir 
vargszas nuėjo toliaus. 
jau naktis.
tūlam kaime kurioje atsibuvi- 
nejo gūžiuos ir muzike grajino. 
Pamislino sau kareivis: duo
nos turiu; guzute turiu, bot ne 
žinau ar drūtuma turiu ?
griebė už kampo karozemos ir 
su viena ranka iszkele in vir- 
szu. Stebuklai atsitiko kareze- 
moj, :kad kareivis iszkele in 
virszu karezema. Bosas iszkri- 
to isz muzikanto ranku pulda
mas ant szinkorkos. o szinkor- 
ka bump in ceberi, žmonys vir
to vienas ant kito.
pastate karezema ant žemes 
ir i nėjo in vidurj. Atsisėdo už 
stalo, iszgere gupkszni guzutes 
isz stebuklingos bonkos, už
kando duonos ir dirstelėjo ap 
linkui. Tuojaus ji apspito žmo
nis ir klausė szinkorkos, 
tai butu per žmogus, 
nestoka duonos 
Kareivis atšaki'.

— Esmių 'kareivis, neturiu 
levo ne plotinos, ne žemes 
namo, o 
nieko nepraszau no jus ir 
ka neužkaliinoju.

Priszoko prie jo bernai, bet 
jisai visus iszmele per duris 
laukan, sumetu ant 
nulaužė nuo medžio 
szaka ir p ruduo t tz 
linkui, kad net visi

Kareivis 
ant

ne

kas 
kuriam 

guzutęsr*

ne
ta, ka turiu, vra mano 

J F •

nie-

— Ibisilikie 
tarė ponas — 
uim prie vieno stalo.

Bet kareivis atsako:
— Ne ponuli, neturiu tėvu, 

ne turiu žemes ne namo savo.
turiu trau-

pas main* 
valgysi su ma •

eisiu in svietą, lie** 
kytis po 'svietą, ir nuėjo.

Kareivis ėjo per dideliu gir-
ria ir klampyne, kad tame ko
kis tai szeszelis
prie jo rodos migla, o isz tos 
miglos pasidarė kokis tai žino

prižiūri inn 
o isz

giszkas pavidalas tiktai be bu

VADAS AMERIKONISZKOS 
1 FL0T0S NIKARAGVOJE.

Paveiksią< admirolo Juliano 
Latimer, kuris valdo Ameriko- 
niszka Holą Nikaragvoje, kur 
nesenei kilo pasikėlimas.I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON ST3 
ST. CLAIR, PA.

Buvo tai mirtis, apsuptano.
i'll ilga balta drobule. I 
ji paszauke:

Rengkis broliuk, 
asz ant tavęs senini laukiau.

Kode! ne? — atsake ka 
reivis. Noringai eisiu su tavim, 
bet pirma pa vėl i ūkio man nors 
užsikasti szmotelj duonos ir 
iszgerti gurkszni ramybes.

— Gerai, lauksiu.
Iszgere gera grukszni, spjo

vė in delnus, pagriebė mirti už 
kaklo ir norėjo jai 
<r 
se, kad et visa mirti isztrauku i 
kaip ilga virvia. Tai tu tokia 
nuindrule ? Sudėjo virvute ant 
dvieju, po tam ant keturiu da
liu, padare isz jo kamuoti ir 
insidejo in kiszimiu ir nuėjo 
tolinus.

Nuo tojo laiko žmonys 
liovė mirti o ir musu kareiviui 
nubodo ant svieto gyvent, nes 
jau buvo labai pasenias. Ralio 
pe sau padirbti graba, insidejo 
in ji savo stebuklinga bonka 
su duona, iszeme kamuolį vi r 
vos ir numėto ant žemes. Kai[» 
matai isz to kamuolio iszaugo 
mirtis 'kuri pasmaugė kareivi 
ir musu pasaka ant to 
ge.

kur* 11
lazbalsamuoja ir laidoja mirusiu*
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo

j szia nuo papraseziausiu iki prakil- 
Parsumdo automobiliui da) 

laidotuvių, veseliu. krikazryniu Ir 
kitiema paaivažinčjimama.

Bell Telefonai

ja ll niausiu.

nut raukt I
pilvą bet kaklas taip iszsitli*. |

kad et visa mirti isztpinke
FI1 ‘ *

kamuolį 
kisze»niu ir

pa

i

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lot us ar namus 
n u s i p i r k o Y o u i igs t o w ne,
ąr 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

t f

Poniute, ka-gi asz galiu 
padaryt? Ne jus viena'skun
džiatės, visi skundžiasi — bet 
ka-gi asz su juo padarysiu ? Už
eisi pas ji in numeri ir pradėsi 
gedinti ‘‘Ponas karininke! clel 
Dievo meiles paliaukite! Geda! 
Negražu!” o jis tuojaus szoka, 
kaip padūkęs, su kumsztimis ir 
kalba: “ 
in subine! Atsitrauk 
snuki sudaužysiu!” 
ir tiek! Ryta pabudęs, žiūrėk, 
ir vaikszczioja, dovanokite už 
iszsireiszkima, vienuose apati
niuose ir tai ne savo numeryje, 
bet koridoriuj. O tai kita kart 
būdamas girtas,, kaip 
ežius, 
pyszkina kulipkas in 
Diena sznapsuoja, nakezia kor
tuoja... O po kortu |)esztynes... 
Net geda priešz gyventojus!

7T . , - - 
szui kambarį neatsakote? Kam' 
jus ji laikote?

— Bet nejaugi szitoki vei
kiai iszkrapsztysi? Už tris me-

Ponas karininke! clel

Papūsk senam velniui 
, o uc, tai 
Betvarke

sziau- 
pasiima revolveri ir 

siena.

-- Kodol-gi jus tam niek-

M. N. Warner isz Reeders, 
.sztorninkas sako jog Dr.Pa.,

White’s Lung Healer gyduole 
ir Dr. White’s Cold ir Grippe 
pigulkos yra stebėtinos gycluo- 
les, nes pagelbėjo jam ir vienai 
mot erei, kada kitos gyduolei 
nieko nepagelbejo.

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

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicriu asthma, Gerklinę asthma, 
Ijronkitos, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyrnas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, 
PREKE 25c. (užmokesti prtslusklte 
pinigais no stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebotinos gy-

parduodama vien tik per

duoles už tokia pigia preke.

kruvos
• ana istora 
.aistyt ap- 

suklupo 
ant keliu ir melde jo susimile- 
jinio.

Po tam nuėjo tolinus iii svie 
ta ir ant galo sustojo prie vie
no didelio palociaus, kwriam 
baidinO'si. Susitikęs su ponu t(> 
palociaus kuriam pasakė, kad 
už vienos nakties iszvarys vi
sas dvasus ar velnius isz jo pa 
lociaii'S. Sutiko ponas ant to. 
Musu kareivis nuėjo ant na k 
vynosin taji palociu ir atsigu
lė in kambarį kuriame daugiau 
šia vaidinosi. Apie dvylokta 
valanda naktije, ateina pas ji 
velnias surikdamas:

— Szalin isz czionais! 'Tai 
nmsu namas!

Kareivis nudavė kad iszeina, 
bet tuo paežiu laiku greitai at 
sigryžo pagriebė velnią pusiau

Ir taip ji 
motinojo kaip koki obuolį o 
voluos baisei ‘klykė szaukda- 
mas:

ir trenkė in grindis.

O Dievulėliau! Ponuli 
paleiskite mane! Mes ne velnei 
tiktai to'ki patys žmonys kaip
ir tu!

asz, tai 'ko roki?
— Ba mane balsei

Jaigu esi lokis, kaiti *’*

sudau-

GYDlKlS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yru geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Hju. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t,t« 

į po 60c. Nuo nervu iszgastics, nuoma*
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 1 rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
automobilius del laidotuvių, kriksz- užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .1 vandenines ligos, užsisenejusio kata- 
520 W. CantrO St. Mahanoy City, Pa.

nžsibai-
— F. W. S. Boczkauskas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Lietuvisxkas Graboriu.
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 

į mokslą. Turiu pagclbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 )V. Kpruce Nl..
MAHANOV CITY. VA.

30« MAKKKT NT-.
TAMAQUA, VA.

,1

ro, balt-ligca ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz viraz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite^ 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Tas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus liotuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

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

' ■II'" ..........-..... ............. n-. ................ ....................... ....................... ..i ... ................................. . ........... ............ . - — i , . , , —

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
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.

t

i

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

r
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

Tikras Atsitikimas.
I S: ’ — _____
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Oficieriams norint, i 
ris vėl pradejė derybas, 
siuntė vienuolynai! garsu

Miulle-

I
H

mis KiižlfKhuks būtu atsisakęs 
nuo sosto ale pasiuntinis pabre 

kuria, 
nepasisekimu 

Dabar vėl

Parasze del “Saules” XX.

I atgauti sostas ir mus nelaimėjo 
■ pagelbėt i!

Tarsi kauke nukrito nuo isz-

I

sa

gamos veido; ant jo veido pa-
na ir iškalbinga bajoru Len- sir°dė piktumas.
ka. Vienuoliai szirdingai ji pri
ėmė, nes spėjo, kad tik isz 
prievartos kalbino pasiduoti, 
isztikruju gi pastiprins juos ir 
patinkrins tas naujienas, 
rios pasiekė ir 1

ku-

— iszkur ta žinia? isz kur 
užtikrinimas ?

— Isz ten —
gas Kordeckis, rodantis ant

I sienos kabanti kryžių. — Kik,

— paklausė.
atsake kuni-

rodant is

I » ... ^) .. I. . i . .4 , x . . .. 1. •. I 4 ■ . 1...... ......... 
apie žmonių sukilimą Didžiojoj p” h’dar syki atkartok ka pa

vienuolvna P^dek ,n,t Perkaltu kojų pirsz

Lenkijoj, apie
Szvedu nepasisekimus ir apie 
tai, kad Totorių chanas eina 
ištremtam karaliui pagelbon. 

Bet kaipgi apsivylė vienuo
liai! Pasiuntinis, tiesa, atnesze 
daug naujiena, bet tokiu baisiu 
kurios atome visiems vilti ir 
stipriausi tikėjimą galėjo pa
judinti.

Apsėdo aplink ji vienuolyne 
kunigai ir bajorai, jis gi taip 
rodos atvirai pradėjo pasakoti 
viską, taip gailėjosi nelaimin
gos tėvynės. Dažnai laikėsi ran 

norėdamas 
susilaikyti nuo nusiminimo, 
ap.VVerksznis žiurėjo in nukry
žiuota Jezu ir liūdini balsu tai]) 
kalbėjo:
- ' Ak!

susilaukė Ievyne! Nėra jau isz- 
ejimo! reikia pasiduoti Szvedu 
karaliui!...
kardu, norėdami 
Joną Kazimiera ? 
pats paniekino musu karalyste.

naujienos: 
sutiko gyventi be
karūna gi atidavė karaliui Gus 
tavui. Jus nenorite jo aplėkti, 
jis pats jus apleido. Jus norite 
numirti už ji, jis gi nesirūpina 

Teisingas musu 
karalius vra dabar Karolis *1
Gustavas! Atminkite, kad da
bar priesz savo vieszpati kelia
te rankas 
priesz f 
nele!

Saloje buvo

ka už gaivus tarsi 
nuo

kai kuriuos

koje i u baisiu laiku

Broliai! griebetes 
ginti karalių 

Bet jis juk

Argi nežinote

mus likimu.
via

.P S 
rupeseziu.

kas yra nusidėjimas
'\\ Krvžiu ir Szv. Ba

tyla, tarsi mirtis 
perioke. Kas galėjo būti liaises 
nio už ta naujiena, kad Jonas 
Kazimieras atsisakė nuo karu- 

Neintiketina. vienok pa-uos! 
siuntinvs krvžiaus aki vaizdo
je verkdamas tai pasakojo.

Jei tas butu buvę teisybe, to
lesnis pasiprieszinima 
buvęs pasiūt imas,
sidenge rankomis aki? 

ant g

butu 
Bajorai už- 

vienuo- 
liai užsitrauk' ant gaivu gob
toms ir stojsi tyla... tik kuni
gas Kordeckis, žiūrėdamas in 

znabždejo
gas Kordeckis, 
pasiuntinį, tyloinis 
maldos žodžius.

Jaute pasiuntinys, kad \ isu 
akys atkreiptos in ji. nesmagu 
jam pasidaro, vienok, 
atkreipdamas domes 
tolinus:

Mano broliai! <Jerbia-
mieji ir meilieji tėvai! Noi- 
prieszinkito ilgiau-! Neimkite 
ant szirdios, neimkite ant sąži
nes taip sunkaus atsakymo. Ne 
jus vieni tuos Dievo namus pa 
statote, ne jums vieniems 
tarnaus,

mažai 
kalbi'jo

Jie 
tarnaus, del jusu gi pasiprie- 
szinimo taps bažnyczia sunai
kinta. Leiskite gerinus, kad ji 
žydėtu ir per ilgus amžiui lai
mintu ta žeme, 
ainius!

Czia 
kryžium rankas ir 
verkti; bajorai ir tėvai tylėjo; 
visi nusiminė.

— Laukiu, tėvai, jnsu at
sakymo! — tarė nulindęs gal
va iszgama.

Urnai pakilo isz vietos kuni
gas Kordeckis ir rimtu, drąsiu 
balsu tarė;

— Tas, ka jusu mylista, sa
kai! Jonas Kazimieras 

apleido mus ir savo tiesas pa
vedė karolini Gustavui 
las! Isztremtojo musu vieszpa- 
ties szirdyje niekuomet nebuvo 
tokios vilties, kaip dabar, ir 
niekuiMiiet taip uoliai nesidar- 
bnvo, kaip szino laiku, kad tik 
te v vnei ramumas in v vk d v t i,

sūnūs mus ir

parsidavėlis 
rankas

sudėjo 
pradėjo

kote,

mė

sakei !
Iszgama susirieto, tarsi, ga- 

ležines rankos spaudžiamas
Kunigas gi Kordeckis paan

trino savo žodžius, sakydamas:
— Eik! atkartok! «sakau,at kartok! 

eik! atkartok!
Ir vėl visi nutilo, ateivis gi 

užkimusiu balsu tarv:
—- Nusiplauju rankas...

Kai]) Pilotas! — pabai
gė kunigas Kordeckis.

Pakilo iszgama ir iszejo. Pa
mažu iszejo per vienuolyno 
kiemą, bet atsidūręs už variu, 
leidosi bėgti, tarsi kas butu ji 
isz vienuolyno vijęs.

Tuo tarpu Zamoiskis 
artino prie pono 
kuris ka lik buvo atėjės ir nie
ko apie buvusio pasiuntinio 
kalba nežinojo, norėdamas jam 
papasakoti.

— Ar atnesze k a gera 
pasiuntinys ?
nas Petras 
žmogus..

Apsaugok mus, \ ieszpa- 
tie, nuo tokiu žmonių! — at
sake Zamoiskis — atnesze abe
jojimą ir pagunda.

— Ka gi kalbėjo 
se ponas Petras, 
st ovejo
szv i esą M art ynas.

— Kalbėjo 
niaA iszgama.

Tai dėlto jis dabar tur
būt bėga taip — atsiliepe po
nas Petras Czarnecki 
riseziomis bėga pas 
Tai ])asiuntecziau paskui ji kul 
ka.

prisi- 
Czarneckio.

tas
— paklauso po-
- doras,

I 
sale 

laikvdamas

J

matyt,

— klau- 
kurioj 

rankoje

kaip apinoka-

s — tik ne 
savuosi us..

— Gerai! — tarė Martenas.
Ir pradėjo degti dagti.

Iszszove, negu pirmians Czar- 
apsidaire. 

gal-
nerkis ir Zamoiskis 
Zamioskis susigriebi* 
vos.

už

— Del Dievo! — suriko — 
ka padarei?! Juk lai pasiunti
nes!

Blogai padariau! — at
sake žiūrėdamas tolumon Mar 

blogai, nes nepatai- 
[kiau!... .Jau pakilo ir bėga to
lyn. Tai turbūt persigando!

Paskiaus atsikreipi* in Za- 
moiski.

Jnsu mylista, kaip ina- 
matote, negalėjau iszlaikyti

rankose dagezio pafs iškrito. 
Niekados nebueziau szoves pa
siuntinio — Szvedo, bet pama
tęs iszgama Lenką, negalėjau 
susilaikyti.

— Žiūrėk!

1t vnas

i Ue

juk jie gali ir 
musu pasiuntinius nuskriausti! 

Czarneckis, matyt, džiaugėsi 
isz to szirdyje, nes 
girdėjo ji murmant 
seje:

— Bent tau tas iszgama an
tra syki nenorės butu pasiun
tiniu.

Cžgirdi
nes tarė:

— Ne tas

Martynas 
sau pano-

) tai ir Zamoiskis,

apsunkys

tai atsiras kiti, 
nereikia vienok baidyti ju nuo 
derybų, nes juo ilgiaus jos te
sis, tuo mums geriau. Apgini- 
mas jei Dievas mums koki su
teiks, turės laiko susirinkti ir 
susitvaricyti, prie to dar ateina 
szalta žiema, kas
jiems tvirtoves apgulima. Lai
kas atnesza jiems nuostolius, 
mums pelną.

I^isakes tai, sugryžo vienuo
lyno salen, kur pasiuntiniui 
iszejus, kalbėjosi susirinku- 
šieji, iszgamos žodžiai vienok 
iszsiskverbe giliai žmonių szir- 
dysna. Netikėjo, tiesa, kad Jo-

že Szvedu galybe apie 
dėlei Miullerio 
buvo jau užmirsze.
lindo jiems galvon mintis, kad 
juk tokios tvirtoves pasidavė 
Szvedams, kai]) Pznanius, Var- 
szava Krakavos, kaipgi galėtu 
szi menka tvirtove iszlikti ne- 
pasidavusi!

Ginsimės dar savaite, 
dvi tris, bet kas tolinus? Koks 
to ginimosi galas?— mane sau 
kai-knrie bajorai ir vienuoliai.

Visas krasztas buvo lyg nu-j 
sz is-g iskendos jurose laivas, 

vienuolynas tarsi stiebas ky- 
szojo isz vandens. Argi galėjo 
sudaužyto laivo žmones, insi- 
kabine in ta stiebą dar man v- 
t i ne tik p.pie iszsigelbe jima 
bet. ir apie viso laivo isz van
dens isztraukima ?

Pagal žmonių išskaitymu 
negalima.

Vienok, kuomet ' 
gryžo salen, kunigas 
kis kalbėjo:

—• Mano broliai! Jum ne
miegant nemiegu ir as/ mel
džiuosi, kuomet jus szaukiates 
prie musu Globėjos prašyda
mi pagelbės. Nuvargęs, silpnas 
esmi lygiai kai]) ir jus; atsako
mybe mano gal dar didesne už 
jus, vienok asz tikiu, kodėl gi 
jus pradedate svyruoti ?... Nu
siraminkite', argi jau jnsu už
temdytos akvs nemato didės- 
nes galybes, kaip Szvedu ? 
gi jau manote, kad nėra pagel- 
bos, 'kad jau jokia ranka nesu-

Jei taip 
nusidedate 

mielaszirdvste.

Zamoiskis
; Kordec-

nemato
Ar

trupins ju galybes? 
vra inane broliai •r 
prieš Dievo 
priesz musu A’ieszpaties visa
galybe, priesz galybe tos Glo
bėjos, kurios tarnais vadina
tės. Kas jnsu iszdrys pasakyti, 
kad ta Szv. Karaliene nepalai
kys musu apginti ir nesuteiks 
mums pergalėjimo ? Todėl pra- 
szykime jos, melskime diena ir 
nakti, kol iszturejimu, nusi
žeminimu ašaromis pasia u ko
jiniu nesuminkszt insime Jos 
szirdieS nepermaldausime .los 
už senuosius musu nu-idėji
nius!

niusii

rpPove! — tarė vienas ba-
- ne nuo paežiu gyvas

ties ne paezios ir ne vaikai 
mums rupi, tik bijomos Iii ne
doru žmonių, kurie, paėmė tvir
tove galėtu galėtu kėsintis ant 
Szventojo pavei kslb.

Ir už tai nenorime imt? 
ant saves atsakomybes! — pri
dūrė antras.

—. Nes niekas neturi tiesos 
jos ant savos prisiimti, dargi 
ir kunigas Kordeckis! — atsi 
Ii epe treczias.

Bajorai vienas-ant ras 
liepe, vienuoliai gi Ii 
Įėjo.

Kunigas Kordeckis vietoj at 
sakymo pradėjo inelslies.

— Vienintelio Sūnaus Mo
tina! — tarė pakeles akis 
rankas in dangų — jei aplan
kei mus todėl, idant Tavo sės
ti lieji1 iszturojimo, tikėjimo 
Tau, tėvynei, karaliui ir ki 
tiems paveizda duotumem.'. jei 
iszsirinkai ta vieta idant 
ja sužadinti žmonių

joru —

at si 
gsziol t y-

Ir

iszturejimo, 
fan, tėvynei,

nėr 
sąžine ir 

apginti visa kraszta—susimilk 
gi ant tu, kurie nori savyje 'Pa
vo maloniu upeli sustabdyti, 
Tavo stebuklus užkenkti, prie- 
szinties Tavo szventai valiai...

Kiek patylėjęs, atsisuko in 
tare:

atsakomybe 
Kas 

Mari jos 
szio

ir 
atsiliepė 

apsaugok

su-

y kurie pir

susirinkusius bajorus ir
— Kas tokia 

pasiims ant savo peeziu ? 
panorės užkenkti
stebuklams, jos mylist«*i, 
kraszto Kataliku tikėjimo pa
galbai ?

— Vardan Dievo Tėvo 
Szventosios Dvasios 
kėlia ta« balsu — 
mus, Viešpatie!

— Neatsiras teks! 
szuko ponas Zamoiskis.

Tie vienuoliai 
miaus abejojo, pradėjo musz-
Hk in krutinę, nes labai persi
gando. Ir niekas jau szi va’kara 
nemanė apie .vienuolyno atida,- 
vinia.
Nors senesniųjų szirdys ir su

stiprėjo, vienok iszgamos sėk
la daug pikto padare.
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APLAIKYS TĖVO MILIJONUS.

si, jei jis tai]) derybų trokšta.
Tokiu 'budu apgulima* vis 

tęsęsi, o szalta žiema jau arti
nosi. Pradėjo szalti. Szvedai 
glapdesi prie ugniakuru, vely
dami gerinus numirti nuo vie
nuolyno kulka, negu suszalti.

SušZaluSi žeme * apsunkino 
szaucu ])ilima. Apgulimas ne- 
įsiseke. Ne tiktai aficieriai’, bet 
ir visa kariumene viena tik žo
di žinojo: “derybos.”

Nuėjo pas Miulleri pasiunti
niais tėvas Marcelis Dobrosz ir 
mokytar kunigais Sabastijbnas

Dorris Duke (ant kaireses) ir josios motina Mrs. James 
B. Duke isz New Yorko. Dukrele turi vos 15 metu, bet po levo
mireziai aplailce jojo visus milijonus — apie penkesdeszimtk 
milijonu doleriu. Duke buvo

k a ra liaus
atsisakvma

Žinia apie

4 C tabokiniu karalium.
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Slavickis. 
mas tarė sutikimo vilti 
džiaugsmo net rankas tryne*.

nebe Czcnstakava 
lik visas krasztas rūpėjo. Vie
nuolynui pasidavus, Lenkai ga
lutinai butu nustoję vilties, ir 
Lenlcija lengvai Imtu patekusi 
in Szvedu karaliaus rankas, 
prieszingai gi, pasipriešini
mas ir pergaįėjimas galėtu su 
stiprinti visu szirdis ir 
szaukti baisia kare. Žinojo ge
rai ta Miulleris ir jaute, kai]) 
jis ežia inklimpė, kokia atsa
komybe ant saves prisiėmė. Ži
nojo, kad arba 
marszalo laipsni, arba visai i? 
puls. Kadangi jau ir patsai o 
vo persitikrinęs, kad negales

pri-

Miulleris, matyda- 
sutikimo vilti, isz

‘S ja n j

Naujiena

Iii .Jungstona nuvykau, 
Ant trumpos valandėles 

sustojau, 
iszgirdau,

Ir sau užsirasziau.
Badai kelios bobos ten yra, 
Kožna paniekina savo vyra, 

In koza tan'kiai sodina, 
Nuo visokiu asilu vadina.

Bet vvrai tame kalti.- *
Nuo bonkutes ne nori 

atsitraukti, 
Akis užsipylė per dienas, 

ne vienas.užsitarnaus
u-
U •

Neiszsipagirioja
L‘Z juju girtybes kili 

pasinaudoja,
Bobeles prie saves vilioja. 
() kada bobele pasileidžia, 

AJyrai ja i sės apleidžia.
Bukite dorai?

Jono 
Kazimiero atsisakynia nuo 
sosto ir apie nustojima vilties 
sulaukt i isz'kur nors pagelbos 
pasiekė moteris, nuo tu sužino
jo tarnai, pastarieji 
tai kareiviams, kur blogiausi 
padare szi žinia inspudi. Ma
žai ant. to paisė kaiiniecziai bet 
kareiviai, pripratę savo 
kare matuoti, pradėjo susieiti 
tarp «sa ves, kalbėt i apie lai kad Kunigui Dobroszui kita 
negalima ilgiaus ginties, mur
mėjo ant nesuprantaneziu rei
kalo vienuoliu atkaklumo.

Vienas artileristas, 
neiszt i kimas žmogus-, 
kareiviams pa tiems paimli 
vo rankosna tvirtoves 
ir pradėti su Szvedais tarties. 
Atsirado to sumaiįvmo szali- 
ninkai bet dauguma prieszin- 

tokiam parsidavimui, 
gale- 

ant 
k u ni

pranesze

matu tokius kares

Vok iet i s, 
patarė 

Ka
li k ima

I

ris tuo atsižymedavo, kad dvi 
ir t rys isz eiles naktis galėjo 
nemiegoti ir tas nei'kiek neken
kė jo sveikatai.

Vyria ilsiais ant visos sargy
bos paskirta Dobrosz ir tėvas 
Zacharijas Malachovskis. Ne
tinkanti kovon paskirta* ant 
stogu, o ginklu .sandelius ir ki- 

inrankius a])si-
eme ])ri žiu reti levas Lassota. v • užsi
ėmimą prisiėmus, levas Lasso
ta apėmė taippat ugnies pri
žiūrėtojo vieta. Naktimis jis 
turėjo apszvies t i nuirus, kad 
prieszininku pėstininkai nega
lėtu arti ]>rie ju ])risiartinti. 
Intaise tai]) pat ant boniu krep- 
szclius ir geležines dėžutės, ku
riose na keži a dege balanos ir 
smala.

Nakczia kiekviena bonia isz- 
Tiesa

vieta, 
apszvies t i

‘S, 
rieszuczio,

persitikrini
perkasti szio “rioszuczio,”
eme todėl kunigus labai man
dagiai, kaip karaliaus ar šaita
no pasiuntinius, l'žprasze juos 
in puota, įtaisai gere už ju svei
kata, o taippat už kunigo Kor- 
deckio ir už Zamoiskio sveika
ta; apdovanojo paskiaus juos, 
aut galo inteike lengvas pasi
davimo iszlygas, kad nei kiek 

g jos noriai bus

kaip pridera vienuo- 
padekavojo, paėmė po-

neabejojo, jo 
priimtos.

Tėvai, 
liams
pieriu ir iszejo. Miulleris insa- 
ke, kad 8 valanda visi vartai 
butu 
bZV(‘(
didžiausias, 
isz

at idarvti.

už szaucu

s <

J

i

i

gi buvo
Martvnas darbavosi kiek

* , 4,4 D h • • • 1
jo, kad tik užkenkti tani, 
galo pranesze apie visa 
gui Kordeckiui.

Kunigas Kordeckis urnai isz 
pasakymu iszrove tik ka pra
dėjusia iszdavyste

praszalino 
tvirtumos ana neisztikinia \ 
kieti bijodamas, kad tasai pa- 

pranesz 
tvirtoves pu-

Pirmiausia ISZ-
()-

reis Szvedu pusėn ir 
jiems silpninsiąs
sės. Paskiaus praszalino ir ki
lus maiszlo vadus. Ant gali' 
dvigubai padidinęs kareiviams 

liepe jiems pri- 
pask ui iuio

mėnesine alga, 
siekti, kada iki 
kraujo laszo gins tvirtove.

Padidino taippat ir sargybė, 
dar labiaūs prižiūrėti 

kai]) samdytus kareivins 
ir bajorus, lygei ir savo vienuo 
liūs. Senesnieji tėvai buvo pa
skirti in nakties chorus; jau
nesnieji turėjo, iszskyrus baž- 
nyczios pamaldas, ir ant muru 
laikyti pamaldas. Ant rvloiaus 
peržiūrėta pėstininkai; paskir
ta in kiekviena bonia po viena 
bajoru su savo lamais, de- 
sziints vienuoliu ir du artileris
tai. Visi jie diena ir na'kti turė
jo budeli savo vietose.

Prie sziaur-iwtu bonios atsi
stojo geras kareivis 
Zigmantas Mosinskis, tas pat 
kurio vaikas stebuklingu badu 
iszliko, nors kulka nukrito ties 
jo lopsziu. Prie vakaru bonios 
paskirta, tėvas Meleėkis, 
bajoru gi jaunas, 
vyras, ponas Mikalojus Krisz- 
taporskis. Reikia paminėti kad 
prie Mosinskio buvo paskirta 
dar levas Hilaries-Slavoszev 
k i s 
ponas Petras Czarneckis su po
nu Andritnn, prie ju Martynas, 
o prie ju buvo tėvas Adomas 
Slipulskis, pirmians kariume- 
neje tarnavęs. Tas, reikalui 
esant, noriai atsiraitos raivko- 
ves šaudė isz annolbs, 
lekiojanežias kulkas dar

nutari

kada

taip

ponas
s

isz
bet drąsus

S
S-

Rytu-pietu bonia apėmė

iszardyta, bet dar 
pradėta rupintics

uo- 
aPgi- 

\raikszeziojo ant ryto

kad tokiame svarbia-

tuo tarpu vienuolyne

rodė kai]) ugniakuras. 
Szvedams tas palengvino szau- 
dyma, bet tas galėjo būti ženk
lu, kad tvirtoye dar ginasi, jei 
kartais eitu isž kur pagclba ap
gultiems.

Ir tai]), ne tiktai pasidavimo 
pienai 
liaus 
n imu.
jaus kunigas Kordeckis po mu
ms,'kaip piemuo po avinyczia, 
žinojo, kad viskas gerai, todėl 
linksmai szypsojosi; gyro vir- 
sziįlinkus ir kareivius o prisi
lenkęs prie pono Czarneckio 
iszkaites tarė:

Ir ]>oiias Zamoiskis, my- 
musu vadas, lygiai 
asz dabar džiaugiasi 
nes, sa'ko, mes dabar

esame st i presui, negu pirmians. 
Nauja dvasia- pripildė szirdis, 
kita szv. Panele padės, asz-gi 
tuo larpu vėl pradėsiu vesti 
dervbas.
me, nes
nesilieja.

Martynas gi atsiliepe ant to: 
Gerbiamasai leve! ka ten 

pa dės 
G eriau
aut Szvedu ir tu szun'broliu pri
kapoti.

K u 11 i ga s Ko ri leck i s, 
mas gerame upe, husiszypsojo, 
kai]) szypsosi motina, žiūrėda
ma in

limasai 
kaip ir 
szirdyje,

Tesime ir gaiszinsi- 
per tai žmoni u kraujas

dervbos! Gaila laiko! 
vėl szia nakti užpulti

Džiaugsmas 
lu kariumeneje pasidarė 

Kareiviai iiszejo 
ir apsikasimu, 

vaikszeziojo aplink marus ir
kalbėjosi su apgultaisiais.

Isz vienuolyno vienok pra- 
neszta, 
me klausyme, vienuolyno per- 
detinis turi pasikalbėti su visu 
susirinkimu. Prasze todėl vie
nuoliai dar viena diena vėliaus 
paskirti pasidavima. Miulleris 
sutiko,
kalbėti per na'kti.

Nors Miulleris ir buvo senas 
visko prityręs karvedis, nors 
daug jau derybų vede su invai- 
riai's miestais, vienok neramiai 
plake jo szirdis, kuomet ant ry
tojaus pamate prisiartinan- 
czius prie jo namu du vienuo
lius.

Tai ne tie patys buvo pasiun
tiniai: prieszakyje ėjo kunigas 
Motiejus Bleszinskis, kuris ne- 
sze laiszka su peczetimis; pas
kui ji ėjo nuleidęs galva, ran
kas ant krutinės sudejes, tėvas 
Zacharijas Malachovskis.

Generolas priėmė juos prie 
viso savo sztabo ir garsesniųjų 
pulkininku ir, mandagiai atsa
kęs ant kunigo Blėszinskio pa
sveikinimo, paėmė greit isz jo 
ranku1 laiszka, praplesze ir pra
dėjo skaityti.

Tuojaus persimainė jo vei
das: kraujas daužė jam iii gal- 

a'kys iszvirto, isz piktumo
net plaukai ant galvos pasi- 
sžiausze. Valandėlė net nega
lėjo kalbėti, tik parode ranka 
laiszka kunigaikszcziui Iles- 
kiui, kuris, perskaitęs laiszka, 
atsisuko in pulkininkus ir 
mini tarė:

— Tik tiek vienuoliai pra- 
nesza, kad ligtbt neiszSižadės 
karaliaus Jono Kazimiero, kol 
naujojo karaliaus pirmininkas 
nepraneš, arba, kitaip sakant

• -I I I • > M . •

y

jei

va,
būda-

i n ki rojusi valka, paa
kinus pakele nuo žemes guieju- 

armotos virvagalį ir 
musza

si prie 
pradėjo nuduoti, buk 
Martyna per peczius.

Ar dar tu kiszies in ma
no reikalus, tu nenuorama! — 
kalbėjo
kaip vilkas!... neklausysi ma-' 

sze tau!..
kaip koks ne

ra-

ar dar geisi kraujo

nes!... sze.tau!..
Martynas gi, 

nuorama mokinys, pradėjo ty- 
czia kraipyties in visas puses 
ir, neva erzindamas, kalbėjo:

— Muszt Szvedai! muszt! 
mnszt!

Taip tatai tarp saves jie žai
dė', turedamj kavsztas ir tevy- 
hoi paszvenstas szirdis. Vienok 
kunigas Kordeckis nesiliovė 

skirta ponas Skuževskis ir te- derybų vedos, nes mate, kad ir, 
. a • k < . . 1 f • 1 I •• *1**11*

o iii 
ma < 

žiaus atkreipė aki, negu senas
<■

vachmistras Soroka. Ant galo 
prie vakąru-pietu bonios pa-

vus Danielius Rychtalskis, ku- Miulleriui neperpuikiai kloja-

I X

nenori -karaliaus Gustavo pri
pažinti ’—'Poliaus bus

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus roikalusj

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

2b

lel savo 
moterių, 

Nepraleidinekite savo doleriu, 
Jnsu moterėlės jus neapleis, 

Ir neužsidavines su kitais.
♦ ♦ *

Vorcesterio mergaites 
saugokitės, 

Su pesztūkais neužsiduokito, 
Ba tai užvyduoliai dideli, 
Stengėsi inkasti kur gali. 
Jaigu merginos ant baliaus 

ne eina, 
Ir ant kampu nesueina 

Tai tuojaus kėrszina, 
Ir visaip paniekina.

Kaip tai nesenei patiko vienai 
Einant namon andai,

Pasislepes vanagas už medžio 
stovėjo, 

Ant mergaites isz netycziu 
tykojo, 

Dantimis barszkino, 
Akmena is kerszino.

Bet aniolas isz dangaus 
nusileido, 

Kumszczia in uosi paleido 
Mergina adgyne,

Vanaga po kojom pamynė.
Gerai padare, 

Kad snuki uždare, 
Vanagui, 
Kakaliui.

* * 4>
Daug vargo nukentėjau, 

Kada po Ulinoju važinėjau, 
In Gerry pasukau, 

Ir isz piktumo vos netrukau. 
Tuo in viena stuba nuėjau, 

Puse tuzino mergeliu radau 
Ir kelis Italijonus užtikau, 
Ilgai būti ten negalėjau. 
Ba nuo vieno czesnako galva 

suskaudėjo, 
Kaip kalvio dumples dundėjo.

Netoli stovėjau, 
Viską gerai regėjau, 

Pradėjo klykti 
Ir cypti.

O jus mano dukreles, 
Susivedė kaip aveles, 

Su Italijonais paliaukite, 
Su jais neužsiduokite.

Vardus visu pagarsysiu, 
Viską iszduosiu, neslėpsiu 

Lietuvius paniekinat, 
0 ir visaip iszvadinat.

Be to iii aptieka užėjau, 
Ten dvi mcrgicas užtikau, 

Bot žiūrėt ant ju negalėjau, 
Isz piktumo net drebėjau.

Miltu ant toriu pirkti norėjo, 
Bet susikalbėt negalėjo, 

Viena novos prakalbėjo: 
G imi “monki” sustenėjo.
Jos mis, ju tikra monki, 

J u f rend look la ik donki. 
Aptiekorius nusiszypsojo. 

Man su ranka pamojo, 
O iszrode kaip bezdžionkn. 

Toji pagonka.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszk&s
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klino Sr.taro.
19 W. Center St. Mahanoy City

lt

J

1



KM
*

I SAULE

H
K

i ■1

I [‘'II1'1

pįh

■

-

“t

-

i ■

*'■!

t
..

1 'iBJ

r

«

įll:

■'

w„

,1

<1

I

it.
■

i1

■'

įltai

1

■ "

F D i'

■

*

M

Ki|*

i

ŽINIOS VIETINES

— Seredoj pripuola G ra li
ny ežios.

— Senovės ūkininku prie
žodis sako; jeigu per G ra buy- 
ežiai sank* szvieczia tai tikė
kimės szalczio ir sniego.

— Pirmas menesis szio me
to jau prnejo. Vtarninke pir
ma diena Vasario—February.

— Readingo ir Lehigh Va
lles kasikius praeita sau vaite 
iązdirbo tik 4 dienas, 
kasikius sziandien teipgi ne
dirba.

Visos

Szi vakaru Szv. .Jono 
draugystes pokylis ant Norki*- 
vieziaus sales, kuris ketina bū
ti vienas isz puikiausiu pasi
linksminimu szimet. Daug sve- 
cziu ketina pribūti.

— Poni B. Sklariene, 601 E
)

gali
Pine ulyezios jau pasveiko p< 
keliu sanvaieziu ligos ir 
užsiimti naminiu darbu.

— Kodėl kiU ziegorninkai 
nesza pataisyt ziegorius pas 
Juozą Stankevieziib E. Pent re 
uli.? l’ž tai. kad yra pirmos 
klasos ziegorninkas.

t Septinta valanda Pclny- 
czios vakare nelaba mirtis pa
ėmė isz musu tarpo gerai žino
ma visiems Ona Budrcvicziene, 
62 metu amžiaus. Velione sir
go tik trumpa laika. Prigulėjo 
prie Kožancziaus Moterių, 
Mag-dalenos draugystes ir Ka- 
talikiszko Susiv. Velione per
gyveno Amerikc suvirszum 49 
metu, josio? vyras mirė apie 25 
metai adgal, paėjo isz kaimo 
Mcszkucziu, Marijampolės pa
vieto, Suvalkų gubernijos. Pa
liko tris (lukterės: Marijona 
namie, p. Ona Lipp ir Helena 
Grabauckiene isz Springfield, 

taip-gi tris *smius, Joną
miesto, Jurgi isz William Penn 
ir Juozą kuris via seržantu ka- 
riumoneje Quantico, 
penkis anūkus ir du 
Liet uvoje.

Laidotuves ahibus l’tarnin- 
ko rvta su trimi misziomis Szv. 

$11

Juozapo bažnyezioje- kurioms 
graborius Sakalaue-

kns. Vėliom* gyveno pas savo 
duktere Lippiene ant 418 K 
1*1110 ulvezios. Lai silsisi amži- 
nam pakajuje a.a. Ona o liku
sia szeimyuolia lai Dievas su
ramina.

III M

W. Va..
brolius

užsiėmė

AKT PARDAVIMO.

Lova vienai ypatai, 
geram 

■ szepa.

spnngsai 
padėjime, 

Kreipki-
ir szienikas, ; 
taipgi medine 
tęs ant adreso.

17 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, I

REIKALINGAS.

• > 
>a.

Ženotas darbininkas ant ’fanuos, 
mokestis ant meto nuo $400 iki $1- 
000 pinigais, taipgi stuba, malkos, 
300 svaru mėsos, 500 svaru miltu, 24 
buszcliu bulviu, 12 buszcliu obuoliu, 
3 tonai szieno del karves, pusse ake- 
ro žemes del daržovių. Darbas prie 
daržovių, sodu ir taip visokį darbai 
ant farmos, karvių melžt nereike. 
Atsisznukdamas atsakyk ant visu 
klausymu pilnai ir aiszkiai nes kitaip 
negausi atsakymo. Kiek turi metu, 
kiek sveri, kaip auksztas, ar dirbos 
Amerikc ant farmos ur ne, jeigu dir
bės, koki darba moki ir kokias maszi- 
nas gali valdyti ir pasitaisyt. Užmo
kestis pagal mokėjimą darbo ir gabu
mo, kurie nemyli farmos darba arba 

„ girtuokliai tokiu nereikalaujame. Ma
loni vieta ir kuris nori suezedint pi
nigu tai nesigraudys. Paraszykite 
kaip greit galit pradėt darba, jeigu 
turit vaiku, kaip seni, vaikam vasara 
ir bus darbo, mokestis pagal ju ver
te. Pirmam laiszke praszom paraszyt 
kiek norėsit mokesties ant meto. 
t.9) Andrew Abraczinskas

Catawissa, Pa.

Valgiu Gaminimas
r*—ir—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-, 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato, 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

R. D. No. 2

I

ant

Drūtais

t I

I

I 
»

Arosa, yra puiki vieta Szvaiearijoj, in kur pribnna sportai isz visu/daliu svieto daly- 
bauli žieminiuose sportuose o ypatingai sziam laike. Ant paveikslo matomo daug keleiviu 
kurie ka tik iszlipo isz trūkio. Isz czionai's keleiviai skirstosi in visas szalis, 
dasi tarp dideliu kalnu.

f

nes buteliai ran-

Isz Shenandoah, Pa. Križairska. Laidotuves atsibu
vo Panedelyj isz sūnaus namu, 
4 Langdon St.

— Juozas Jankauskas,
numirė pereita savaite

Jis tapo pa-

51

lost*.

j- Matjoszius Miculeviczius 
32 metu amžiaus likos užgriau
tas per anglies puolimą perei
ta Petnyezia Maple Hill kasyk- 

Nelaimingo kūnas buvo
taip užgriautas kad vos buvo 
matyti burna, nosis ir deszine 
ranka. Darbininkai bando at
kasti k ima, matydami pavojin
ga pad<*jima, paszaukta gydy
tojas ir kun. 1). Mikszys. Kuni
gui aprūpinus nelaiminga pas
kutiniais patarnavimais, anglis 
vėl puoli* visiszkai užgriauda
mas kuna. Darbininkai nepa
liovė ka.* t i pakol neatgavo 
na bet jau atrasta negyvas.
lion is priklausė prie Szv. .Jur
gio parapijos. Paliko Lietuvo
je dvi seseris ir viena

buvo

metu,
po trumpai ligai.
laidotas pereita Ketvirtadieni 
su bažnytinėmis 
Paliko žmona,
sunu dideliame nuliūdime.

— A. L.

apeigomis.
(lukteri ir du

ydy- Sausio 
daugumui 

Juozas 
93

Jisai priesz tai 
eida-

PAGELBSTAKAREIVIAI 
ISZTIRTI TROPISZKOS 

LIGOS MISTERIJA.

Sesziasdoszimts-keturi 
viai luosnoriai pasidavė 

užkrėstu 
pagelbejf
Board 
Saloms 
ligos

■ cp.i^h...  I Įfl ■ ■■■■-! H. i

Katalogas Knygų

No. 100 Tukfltantin
Viena” puiki didele knyga.

Yra tai ketvirta

Naktu
27 Ara-

ir

biszkon istorijoR.
Rpnudn tos puikios knygos, tnn parodo 
knd žmonėms ji labai patinku.
didėtų puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popięra. Drucziai ir puikci ap
daryta nudeklinais 
virszais. Didumas knygos 9 
colius.

No. 101

No. 127
704

seseris
M iculeviezius
Lai ilsisi ramiai jo kūnas

iszmargintnis niieras ir apie Bedali. 44 pus
No. 129U per 6 % 

Pirkite o nesigailėsite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00 

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

Vnidelota, apiHaka isz
pirmutines puses szimtmcczio, Už
imta isz Lietuvlszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c

Trys istorijos, apie Ne-

No. 103

Su pa-

15c
. .. 25«

1

*

No. 133

.15c
apie

122
. 28«

•>

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

Trys istorijos apie Duktė
pustyriiu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-
t.lSc

Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! In Szvonta žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu...... 15c

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

No. 131 Puiki istorija apio Joną* 
sza Korczaka. 262 puslapiu. . . . 35?

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Vnlenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu.. . .20c

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu................................... 15c

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

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

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Ras t in ūkas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerlkoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apio Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nckurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerikc praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyezios, susirinki- 
niuosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius. 
Saule geriausia vedintoji..........15c

No. 138 Keturios istorijos apio 
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 apio 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................ .*.................15c

No. 141

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumo in balta vergija, Puslnu-gyvcniz 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvako, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Eglf,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.......

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistrns ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu..!........ 25c

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 187 puslapiu.........................25c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Bziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu....................................

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausytą malda vargino, 
Geras Medėjus.......................   ...15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na- 

I mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1705 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c

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

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisvo, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, I>ape ir vynuoges..........25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezio kn- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasiteisins prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu....................................

No. 171 Vienfolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Katodu Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Maifach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimintas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu., .. .25c

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

No. 173

inkandinuuns 
kas labai 
Research 
Pliillipine* 
“dengue” 
problemas.

Dengiu
tropiiku paprasta 

labai

> . ..20c

knroi- 
sa ve 

uodu, 
M edical

ofieieriains 
iiszriszti 

iK'iszrisztus

No. 104 
valioje pas Maurus, Vioszkolio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c 

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas knziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; "Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka........... .....................25c

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

No. 107 Keturios istorijos, apio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovaa ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo piglaus 
darbininko. 182 puslapiu. . . . ... .35c 

No. 108 Szeszios istorijos, njie 
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, Didžinusi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 109 Septynios istorijos, opia 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakotos apio čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu........ ,.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo surėdo, Velnias 
narnoje, Kandidatas nnt npsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka taipgi keletą juoku, geru rodo 
ir t., t. 48 puslapiu....

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

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

No. 113 7...............
Burikc ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................... 25c

No. 114 Dvi istorijos apie Gyvcn 
imas vargdoines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu................. 15c

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 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apio 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczoma nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ...................................

No. 118 Istorija apio Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

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

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

No. 121
Valkijozni, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Ponkios istorijos apio 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksžtis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var- 

J. >' _

arba kaulu liga, 
liga ir 

Suv. Valstijų
Brooklyn, N. Y. — 

24 diena pasimirė 
Lietuviu pažystamas, 
Barzdaitis, gyvenos 901 E 
St., Ganarsie. 

savo namuose,

v ra 
užpuola 
armijos nariu. Penkiais metais 
at gale pidemija užpuolė pieti 
uos valstijos nuo Texas 
Georgia, atakuojant apie dvie- 
jus milijonus žmonių.

Szita 'kaulu liga 
su karszcziu, ir baisiu skaudė
jimu muskulu ir kimo sąnariu. 
Neužilgo virai užpuola visa 
kuna. Liga tęsiami nuo keturiu 
iki asztuoniu dienu. Kažkurio
se szalyse liga yra endemiszka 
tai yra tik užpuola 
žmones.

M ėdi kalia i.1 ;
kad liga isznesziojo pats uodas 
ir paežiu budu kaip geltonajis 
drugis yra isznesziotas nuo vie 
no žmogaus kitam, (’odas, 
dintas “

; nž dienos
. y linas in skiepą nelaimingai pa-

’ L.i. ..i,. :......... i • • v...
ku- i

nuo iki

broli.
novedes.

S.

Girardville, Pa. —Marga rie
tą Szanmlait iene, puolas nuo 
trepu iszsilauže kairiaja koja, 
Moten* likos nuvežta in Ash- 
lando ligonbut ia.

Tamaqua, Pa. A n ta na.s
Karinon'i.*- likos užniusztas East i

slydo ir sunkiai užsigavo. Voa- 
ne-vos dar užlipo virszun, nes 
pagelbos negalėjo prisiszaukti 

ir jo žmonele 
tarpu sunkiai serga.

i 
SZ1UO 

Pasedeji 
Juozas kedeje, pradėjo 
todėl duota buvo žinia 
nui, kuris ežia Brooklvne 
aptiekorium.

kadangi
‘S 

alpti, 
ju su

yra 
Pagaliaus buvo 

nuvežtas ligoninėn, kur i.r pa
simirė.
Velionis

i1
f

prasideda

ypatingus

aficieriai rado

t.
...20c

121 
25c

Barzdaitis, buvo ra
maus budo žmogus; visur da

lyvaudavo. susirinkimuose ir 
i reikaluose, 

ir visu buvo gerbiamas. Delt 
Brooklyniecziai jo labai ap? 
Jauja. Turėjo vos dar 50 metu 

gyvent i.
— Stasys \’is(‘cl<as, 

tu, 168 India St., 
21 palaidotas

•  iii \- i i iz: sziaip visuomenes Primrose kasvklose No. 14. Ki- . .'
i.ti darbininkai dirbanti artimo

je, vos 
mes.

X( L

iszsigelbejo nuo uolai*

I 1 kasvklost* likos . du 
anglekasiai užgriautais, bet po 

valandų likos iszgelbe-keliu 
tais.

Akron, Ohio. - Sausio 22 
diena tulu Bogdanu szeimynoj 
isztiko nelaime. Isz priežasties 
negero suvedimo gazo nuo už- 
braukimo degtuko kilo, eksplo 
zija ir szeszi tos szeimyuos 
nariai sunkiai sužeisti, kiti 
randasi arti mirties.
Sprogimas isznesze namo sie

na ir juos sykiu, smarkiai 
muszant ir apdeginant.

Sužeista George Bogdan, 
metu, jo moteris, 
kai nuo 11 iki 2 metu.

Tyrinėjant nelaime

tos 
sužeist i,

su

33 
i r ket uri vai •

patirta 
kad gazas buvo nenuvestas su 
peczium. Sausio 22 diena mo
teris norėjo kurti pecziu, 
radus nekurtuos kranus atsuk
tus pasiszauke vyra surasti ka
me dalykas. .Jis turbūt uždegė 

nuo ko 
gazas užsidegi* ir sprogo. —!).

bet

degtuką iszbandymui)

Worcester, Mass. —Laikinai 
pakvaiszes nuo munszaino, 
Juozas Pasziimkas, 43 metu, 8 
Sout St., anksti ryta iszvare 
savo žmona ir vaika isz namu, 
menkai apsirengusius, ir pats 
užsirakino. Kaimynai, negalė
dami ji numalszint, paszauke 
policija. Policistams prisėjo il
ga laika vargt, 
dasigaut prie jo. 
namus, negalėjo ji suimt ir tik 
gerokai ji apdpužius, tegalėjo 
iszvežt. Vienai policistas buvo 
sužeistas, kuomet Paszinskas 
numėtė ji laiptais.
nuvožė in ligonbuti. Prasiblai-

• • J • • , • ,«

nuo

pakol galėjo
Insilauže in

Paszi imka

ves, jis stojo priesz teismą, ku
ris paskyro jam $10 pabaudos.
— Petronėle Žilevicziene nu

mirė miesto ligoninėj po ilgai 
Jigai.
Žijevicziu ir sunu

Ji palieka vyra Prana 
•Jeronimą

o*

o
įl

ir dar g<de j < > ilgokai

mirė
►sausio

kun. Rodžio bažnyezios,
vari,jos kapuose.

ANT RANDOS.

35 me- 
Sausio 
24, isz

Kai-

Keturiu ruimu stuba del ma- 
szeiinynos, su skiepu. 

*s ant adreso;
W. K ya sane kas,

1038 East Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

žos
Kreipkite

1.10)

su

SKAUSMAS.

Naudok Johnson’s Belladonna 
Plaster'i del greitos, 

tikros pagelbos.

Skausmas — paeinantis del bilų pa
prastos priežasties — gal but pasza- 
lintas greitu budu naudojant John
son’s Belladonna Plaster’! prie skau
damu vietų. Jus galite gaut plaster! 
bile vaistinėje. Kam kęst baisias ago
nijas, kuomet taip ūmi sėkminga ir 
patvari pagelba yra patikrinta labai 
paprastu aktu vartojant Johnson’s 
Blladonna Plaster’i?

Belladonna plastorio naudingi efe
ktai mahzinime skausmo, mažinimui 
muskuliniu spazmu, palengvinimui 
susierzinimu, sukopimu ir sukrėtimu 

ir palaikymui patvarios szilimos, 
stiprumo ir komforto taip ilgai, kol 
plusteris laikomas prie kūno — tur 
oficiali pripažinimą viso pasaulio far- 
macistu. Keturias deszimtis motu at
gal Johnson & Johnson.buvo pionie
riais tobulinime belladonna plastoriu, 

sziadien Johnson’s Belladonna
Pluster’is užima pasauly pirma vieta 
kiekybe ir vartojimu.

Puikiausi rezultatai priklauso nuo 
vėliavos aukszcziausios kokybes, 
Kiekvienas plasteris, kuri jus porkato 
su Johnson & Johnson vardu, turi sa
vyje galingus vaistus tokioj formoj, 
kad Jio greitu budu persisunkia in 
apimtas vietas ir suteikia palaiminta 
pagolba nuo skausmu nuostabiai 
trumpu laiku. Buk tikras pareikalauk 
Johnson’s Belladonna Plaster’i. Viso
se vaistinėse.

ir

aukszcziausioH

va-
Aedes Egypti’’ ne- 

szioja szita gemala. Kodas tu
ri Iurtdi gyva organizma kuris 

vienuolika 
žmogų 

užkrėsti, ir įkuomet uodas pra- 
ližkresti ta daro

Egypt i t ?

(3
....15c 

dalis) 
Ila isz

No. 142

užkreezia liga per 
dienu pirm negu gali

leda žmones
visa savo amziu.

Dabar gydytojai 
tikra kova priesz

(
per

gali vesti< •

szita 
taip kaip vedi* priesz 
(Irugi.
serganc.ziu Kareiviu sumažėjo 
nuo 80 kiekvienam 1,000, 
20 kiekvienam 1,000.

1 i ga, 
eltonaji 

Jau skaitlius szita Ii 
kareiviu

ga

iki

ANT RANDOS.

penkių rimui namai antDu,
E. MahanoySt., Kreipkitės ant 
adreso. (t.f.ll

Herman ('offee
34 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

lines

$4 .oo
S IN

NEW YORK A

Dubeltavaa 
Tikietas

NEDELIOJ 6 VASARIO

ips
Shamokin .. 
M t. Carmel • 
Ashland .. • 
Girardville .

Speciali* Trcinas Subatos Nakti
Ryte 

... 12:01
.. . 12:10
. .. 12:47

... 12:55 
Shenandoah ......................... 12:35
Mahanoy City .................... LD1
Tamaqua .............. ............
New Yorke pribus Liberty St 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakarei

Ant Readingo Geležinkelio

No. 115

Keturios istorijos ajie 
M^cžiutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau.**, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu,. . . .20c 

Trys istorijos apie Pa
veikias gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c 

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine valo motinos, Paku- 
tninkas. Ar pas^aukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
Penkios istorijos, npio maža katiluka, Lietuvos skausmai, 

Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele . 

No. 146 
Nihilistu, 
61 puslapiu ... ...  .15c

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

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

ir Alena, 
puslapiu ....................................... 15c

No. 149 Asztuonios i s t o r ij o b 
apie Dcdo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzodzcs (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi koletą jelcta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. .. .15c 

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmonoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Ponkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pa« męrga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mus,. Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. .............................. t... 15c

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinolis. 60 pus.. .15c 

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 186 pus

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77'puslapiu............15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
46 

15c

.................................. 15c
Dvi istorijos apie Auka 

Stebuklas kuczios nakti.

na,
.20c

Pavojinga klaida. 45

Sierata, 
....15c

181 
35c

. 15c

Dvi istorijos apie Valu-

Trys istorijos apio Trys 
Iszmintinga rodą,

ginga žmogaus sunu ir razbaininka
62 puslapiu................................... 15c

62

62 
15c

25c

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va-

• ••ccetcceee k “

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas, 110 
puslapiu.................    20c

/

gis. 60 puslapiu. 15c

*

15c

....................................15c
Ponkios istorijos apie 

Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kara 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu.. ...

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

No. 175 Pasiskaitymo Knygel*: 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu A i mana v y- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai u* Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu........... . 15c

II

576

$2.50

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

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

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

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia nialda-knygcle, su bažny
ezios apbobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....... .......... $1.50

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

No. 190 Visuomet,’ malda-kny- 
gcle katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides ap d are
liais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.

cejeeece 

katalikiszka

$1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.




