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ISZ AMERIKOS
LIŪDNOS KALĖDOS
KETURI ISZ SZEIMYNOS 
UŽTROSZKO, TIK VIENA 
MERGAITE LIKO GYVA.

Philadelphia, Pa. — Szeimy- 
na Mikolo Hines, susidedanti 
isz motinos, tėvo ir trijų vai
ku, pasirengė Subatoje ant 
Kalėdų, dovaneles buvo surisz- 
tos, visi džiaugėsi kad Nedė
lioję bus Kalėdos, bet tojo 
džiaugsmo ne visi sulaukė, nes 
visus surado užtroszkusius nuo 
gazo, tik vyriause duktė Berta 
iszliko g>wa, nes nuėjo gulti 
vėliausia ir pabudo ankseziau- 
sia.

Berta praleido Kalėdas sėdė
dama prie keturiu grabu, dova
neles likos neiszdalintos, nes 
nebuvo kam dalyt, motina, tė
vas ir du broliukai jau nerei
kalavo dovanu.

Visi keturi likos palaidoti 
vienam kape Ketvergo diena. 
Szcimyna gyveno ant Fitzwa
ter, žemiau Front ulyczios.
DVASE INDIJONKOS

PASIRODO KAS METAS.
Winnebago, Nebr.

Blackbird kalno ana diena su
sirinko daug žmonių pamatyti 
dvasia Indijonkos, kuri pasi- 
rorfpijMjnfitii' diena De-

Ant

cemberio. Ihdijonka drauge su 
vaikais likos nužurdinta ant to
sios vietos keliolika metu ad- 
gal. Žmones taip priprato prie 
tosios dvasios, kad kožna me
ta tam paežiam laike susiren
ka ir lauko pus-nakezio pama
tyti vaikszcziojant moteres 
dvokia. Tosios Indijonkos vy
ras Blackbird, likos palaidotas 
ant tojo kalno drauge su jojo 
mylemu arkliu, idant jisai grei- 
ezian galėtu nujoti in dangų, 
kaip Indijonai in tai tiki.
MERGAITE ATGIJO GRABE 

KAI JAU RENGĖSI JA 
LAIDOTI.

Luray, Va. — Tolokame nuo 
ežia Madisono kalintos kaime- 
lyj mažne buvo gyva palaidota 

jauna duktė,

vaikszcziojant

vieno farmerio 
Fannie Brovles.

Nulužus didele medžio szakn 
nukrito mergaitei ant galvos, 
ir ji susmuko ant žemes. Be ža
do ji buvo pameszta namo. Pa
sirūpinta grabas, ir kūnas jame 
paszarvotas. Laidotuvių diena, 
kai priesz iszlydejima in kapus 
ties atdaru grabu buvo dar lai
komos maldos, brolis žiūrėda
mas in sesutes veidą, staiga 
pastebėjo, kad jos vienos akies 
blaksztienoskruta. Maldos tuo-

L ’

ja0 nutn/ko, ir “
imta gaivinti. Paszaukta dak
taras, ir po kiek laiko mergai
te atsigavo, o pagaliau ome ir 
kalbėti. Ji papsakojo, kad vi
sa laika kai ji gulėjus grabe, ji 
girdėjus, kas aplinkui dedas*, 
bet nepajėgus ne pasikrutinti, 
ne kalbėti, ne koki ženklą pa
duoti, kad ji gyva.
KAMMERSTEIN'O DVASE 
TRANKOSI PO TĘATRA.
New York. — Tėvas Arthu- 

H a miners t ei n’o, kuris yra

numirėlė”

to

GERAI PRIGAVO
LIETUVI

Naujas Kapeionas

ŽMOGELIS NETEKO $350; 
DAUG PAUKSZCZIU IR 

DAR TURĖJO EITI 
PEKSZOZIAS 

NAMO.

BridgeviĮle, Pa. — Tūlas lai
kas atgal pas ponia Snyder 
(Snideravicziene) užėjo koks 
tai sportas, kuris persistatė 
kaipo paukszcziu pirklys isz 
Detroito. Tuojaus užsisakė gė
rimo, valgio ir už viską gerai 
užmokėjo. Pavalgęs paklauso, 
ar Snideravicziene kartais ne 
žino, kas turi pardavimui 
paukszcziu — visztu ar žasu.

Snideravicziene tuojaus nn- 
vedeji pas kaimynu Joną La
pinsku, kuris turėjo 98 visztas 
ir 11 žasu. Prasidėjo derybos

Lapinskas sutiko visus 
szituos paukszczius parduoti 
už 200 dol. Bet agentas pasisa
kė, kad jis dabar paukszcziu ne 
galis paimti, o pribusiąs už ko
kiu dvieju savaieziu.
Ir savo žodi iszpilde. Už dvie

ju savaieziu minėtas kupezius 
pribuvo pas Lapinsku gražia
me automobilyj. Tuojaus liepc 
sukraut visztas in baksa, kur: 
turėjo užpakalyj

kas turi

ir sutiko 
paukszczius

automobilio. 
Kadangi visos visztos ir žąsys 
in ta baksa netilpo, tai jis lie
pė likusius paukszczius pa- 

susidejo inpiant ir negyvu* 
automobili.

Kada visi 
buvo sukrauti, 
kupezins iszsieme 
niaus czeki ant 2,000 dol. ir 
klausia Lapinską:

paukszcziai jau 
tada minėtas 

kisze-isz

“Kiek tu 
turi pinigu?” Lapinskas atsa
ke, kad jis turis isz viso 350 
dol., kurie randasi banke, 
ra i, — sako kupezius,
tau duosiu 2,000 dol. czekiu, o 
tu iszduosi man 350 dol. czen- 

ezeneziu ati-

“Ge-
— asz

cziaus.

kur

Likusi 
duosi kita svki.”

Lapinskas ant to sutiko. Jie
du nuvažiavo in banka,
Lapinskas iszcme 350 dol. pini
gais, o padėjo 2,000 dol. gauta 
czeki. Pinigus atidavė kup- 
cziui. Kuomet nežinomas kup
ezius pasitraukė nuo langelio, 
banko klerkas paklausė Lapin
ską: “Ar tu pažysti szi t n 
žmogų?” — “Taip, pažystu

— atsake
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kapelonu Ameriko-Nauju 

n i.sakoje kariumeneje likos pa
skirtas Rcv. Edmundas East- 
crbrook su ranka pulkininko.

do vienam, 
paduota antrasza, 
apie tokia gatve Detroite’neži
no. Dabar tik vargszas Lapin
skas suprato, kad jis esąs ap
gautas. Niekas daugiau jiems 
neliko daryti, kaip tik gryžti 
namo. Bet pinigu ant tikietu ne 
užtenka. Iszsipirko tikietus iki 
Ambridge, kuris randasi 18 
myliti nuo Pittsburjrho. Isz

kitam kupeziaus 
bet niekas

nuo Pittsburgho.

buk

ta n ežiu s, 
si saugos.

PRANASZAUJA KAD 1928 
METE PRAŽUS DAUG 

ŽMONIŲ.
York. — Insziurenc 

kompanija pranasznuja,
ateinanti 1928 meta, automo
biliai užmusz 23 tukstanezius 
žmonių o sužeis apie 800 tuks- 

jaigu daugiau neap- 
Prauaszaviinai yra

daromi pagal skaitlį atsitiki
mu per praėjusius du metus.

Pagal apskaityma isz 1926 ir 
1925 metu [įdrodo, kad auto
mobiliai užmusza ir sužeidžia 
žmogų kas 14 sekunda o ant 
kožno užmu.szto žmogaus pri
puola po szimtas 
Kompanije i

su žeist uju.
- •- .’ -i111#11
taip tolinus eis, tai in dvido- 
szimts motu, automobiliai už-
musz i
tukstaneziu ypatų.

apskaito,

daugiau kaip szi m t a

LINDY NULĖKĖ ‘PASEK-
MINGAI IN GUATAMALA.

R ■ . 1 T ' , * ' <"

Meksiko City. — Seredos (lie
na Lindbergluis iszleke isz czio- 
nais in Guatirmala, padaryda
mas 675 niyles in laika szesziu 
valandų, kur 'ketina svoeziuo- 
tis per dvi diedas. Visi valdisz- 
ki priėmė ji isžkiltningai.

Lindy motina apleido Meksi
ka ta paežiu diena Kordo ,ero- 
plane, kur sustojo San Antonio 
o isz ten lėks namo in Detroitą.

— Mrs. Grayson’iene . ir 
trys kiti lekiotojai, kuri® iszle-

tis per dvi diedas. Visi valdisz-

ko in Londoną, badai, pražuvo
ežia vargszai keliauja pekszti. j£ttnadoje. ,Valdžios oroplanai;
in Pittsburgha. Ta varge, prisl 
kamavę 
Pittsburgha

ir laivai da ju nesurdo ir mano 
kad visi pražuvo.

*'ll. #l f 1 i1

Paskutines Žinutes.
Ohio. — 

susi-

ja plaukus nuo

Jeigu 
laik-

r o
Jocnininku daugelio teatru, o 
kuris mirė keliolika metu ad- 
gal, atlanko tankiai Manhat
tan Opera House. Isz tos prie

šu rga i 
taip porsieine baime, kad pa
dėka vojo už dinstus.

Pagal paskutinio sargo Jo
seph Walker apsakymu, 
d vase seno tėvo pasirodo ko- 
nia kožna nakti ir eina iii savo 
vieta Box T, kuris persėdi vi- 
ma valanda, rndns kad nriftižm.

keliolika metu ad

žastios trys naktiniai

tai

“Ar tu pažysti 
I > 9 ____ 14 r

kokios dvi savaites
“Bet ka mes da

rysime, jeigu jo czdkis pasiro
dys negeras?” — klausia kler
kas. Czia Lapinskas susimai- 
sze ir nežinojo ka atsakyt. Bet 
pamislino, kad toks malonus 
žmogus negi gali but sukezius 
— ir 'patikėjo.

Kadangi Lapinskas buvo be 
darbo, tai nepažystamas kup
ezius liepė jam važiuoti pas ji 
in Detroitą, kur jis duosiąs 
darbo ir mokėsiąs po 50 dol. in 
savaite, nes jis esąs labai ba- 
gotas. Kadangi su Lapinsku 
sykiu buvo ir jo draugas Mali- 
natiskas, tai gerasis kupezius ir 
■jam pažadėjo duoti darba. Gir
di važiuokime in geležinkelio 

’Stoti, asz iszpirksiu jums tikie
tus in Detroitą. Kadangi kup
ezius žinojo, kad Lapinskas 
idar turi 20 dol., tai paėmė isz 
jo 10 dol. ant tikietu. Sztai, 
girdi, mano adresas. Laukite 
manės Detroite ant stoties. Asz 
jumis ten pasitiksiu.

Ir atsisveikinę persiskyrė. 
Lapinskas su Malinaudku sėdo 
in traukini ir leidosi in Detroi
tą, o kupezius su visztomis nu
važiavo automobilium.

Lapinskas su savo drapgn 
pasiekė Detroitą ir iszsedojo

Lapinskas. —
? I

sziai'p-taip pasieke 
, o isz czia leidosi 

12 myliu in Bridgeville. Kelio
nėje užklupo lietus ir gerokai 
keleivius iszmaude. Vargais ne 
galais pasiekė namus. Bet ežia 
Lapinskui irgi nėra susirami
nimo. Pat verkia ir jam pa
ežiam aszilros byra. Apmovė 
žulikas, iszviliojo paukszczius 
ir pinigus, o jo banke padėtas 
ežekis pasirodė esąs negeras. 
Graužiasi žmones pirsztus, rau- 

galvos, bet jau
po viskam — žuliko nepagausi. 
Tai vra dar viena auka musu 
žmonių lengvuti kyšt es. 
visi Lietuviai įkaitytu 
raszczius tai mokėtu nuo tokiu
žuliku apsisaugot nes laikrasz- 
cziuose tankiai buna apraszytl 
pan asz u s dalykai ir žmones 
perspėjami. Sztai nesenai tilpo 
apr^szymas, kaip vienas Bosto
no Lietuvis buvo apmautas ant 
1,000 dol. Židikai siūle jam 
vežti in Chicaga pinigu skry- 

r' nią ir paėmė nuo žmogaus 1,000 
dol. užstato, dingo.

Lai szie liūdni 
buna pamokinimu visiems Lie
tuviams, kad su nepažystamais 
žmonėmis neturėti jolkio reika
lo.

Beje,

'[ Youngstown,
Szcimyna William Duffy, 
dedanti isz penkių ypatų sude
gė deganeziam name laike nak
ties.

11 Philadelphia. — Per Ka
lėdas czionais buvo net 27 vi
sokios nelaimes, kuriose žmo
nes likos užmuszti o apie du 
szimtai sužeisti.

U Springfield, M o. — Du 
jauni vyrai apiplesze Peoples 
Bank czionais ant $25,000, su
laikydami visus žmonis banke 
su atkisztais revolveriais.

fl. Charleston, W. Va. 
senukai Enosh Toliver 85 me- 
tu ir jojo pati 65 motu, likos

O

Mo.

Du

nužudiriti Kalėdų nakti. Ža
dinto ja i pasiėmė senuku visus 
pinigus ir dingo.

atsitikimai

dar keli žodžiai apie 
Bridgevilles kupeziu. Jis nesi- 
sake‘pavardes, bet kalbėjo Lie- 
tuviszkai irbiski Latvisžkai, 
apie 35 metu senumo, viduti
nio ūgio, kairiame kaktos szo- 
ne palei aki yra žyme nuo per- 
kirtimo’ Kad ženlklo nesimaty
tu jis neszioje akuliorius. —K.

DVIEJU 
CENTU, 10 METU 

KALĖJIMO.
Des Moines, Iowa, — Laver

ne Harding,c2t) metu vaikinas, 
buvo teismo pasiustus desziiri
džiai metu in kalėj ima už pa
vogimą dvieju centu.

Teisme Harding prisipažino, 
kad ilga lai'ka negalėdamas 
niekur gau(i darbo, jis paga
liau pamėginės vo^ti. Prityko
jęs jis pagriebęs vienos mergi
nos krepszeli, bet ežia jau bu-

NAUJI METAI SZTAI
ATĖJO

Nauji metai sztai atėjo, 
Linksmin žmogų szi žinele:

Gausiai varpai suskambėjo,

• 5 v

ant stoties visa pusdieni, bot 
tra r tularin IriurwrzinUK np«im«fn.

UŽ PAVOGIMĄ
CENTU,

vos sugautas. Krepszelyj buvę 
tik du centai. Tai buvęs jo pir
mas ir naskutinis* .hnndvmAR

♦ 
iINA KAfi UTABNINKĄ IB £@XNX0Z14.

HcBBmerata Kortuoja: Amerika ant rtao meto tltOJL 
■koppI* ir Lietuvoje f 4.00 imt jiM

KUiskoa Ir Pinigus visada siuskite tik ent erto MiKMB •
W. D. BOCZKAŪSKAS. CO„

- - - — — -     -1
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Isz Visu Szaliu Lenkiszkas Diplomatas

Washingtone

39 METAS

ISZ LlEfŪVOS
k

MIELASZIRDINGAS
SZUO

ATVEDE SAVO DRAUGA 
PAS DAKTARA KURIS 

JAM ISZGYDE 
KOJA. I

■ Rheimes, Francije. — Pas 
szcimvna Raulinis buvo szuo 
vardu Medor, kuri vaikai la
bai mylėjo o szuo buvo prie ju 
labai prisiriAzes. Ne senei sun
kus vežimas pervažiavo szn- 
niui koja; Tame laike pas szei- 
rnyna lankėsi pažinstamas dak
taras, kuris szunio koja apžiu
rėjo ir apriszo. Po kokiam lai
kui koja iszgijo. Szuo buvo la
bai dėkingas už tai ir tankiai 
atsilankydavo su vaikais pas 
dak'tara ir žinojo gerai kur ji
sai gyveno.

Praeita Petnyczia, kada dak
taras turėjo svecziu, kas tokis 
pradėjo krapsztyt duris ir lo
ti. Daktaras atidarė duris ir 
kas pasirodo? Sztai paregėjo 
jisai Medor, drauge 
szuniu kuris turėjo 
koja. Szuo pradėjo laižyt dak
taro rankas, žiūrėdamas jam 
in akis, rodos sakydamas idant 
jojo draugui prigoDbotu. Visi 
svecziai tuom regėjimu buvo 
labai susijiidinia. Daktaras ap
žiūrėjo szuniui koja, paglostė 
Medor’a kalbėdamas:, * • . 
ginu man neatveskie 
draugus, eikie pas szun-dakta- 
ra, nes ant manes žmones už
pyktu.”

DAUG ALIEJAUS SUDEGE 
KINUOSE.

* Tientsin, Kinai. — Standard 
Oil Co., aliejaus magazinai, 
vieni isz didžiausiu Kinuose, 
užsidegė praeita Su'bata ir do
ge per tris dienas. Szeszi di
deli ku'bilai kuriuose radosi 
trys milijonai goreziu aliejaus 
sudegė drauge ir visi namai. 
Bledes padaryta ant 25,000,000 
doleriu. Priežastis ugnies yra 
nežinoma.

I

DVASIA MUSZA.
Geneva, Italije. — Italu Įnik- 

rnszcziuo.se ipasklido žinia, kad

su kitu 
sužeista

4 4 Dau- 
savo

viename name darosi tikri dy- 
vai. To namo gyventojai daž
nai gauna isz nematomos dva-

Taip- sios smogius* in veidą.
esti ir diena ir nakti. Kai kurie 
to namo gyventojai negalėdami 
to pa'kesti isz s ilk rausto, o kelios 

' inoterys tai net isz<proto iszejo.
/ Namo savininkas del to ji 
pardavė. Bet tai nieko negel- 
ibejo. Naujasai* savininkas gavo

Draugas draugui ties’ rankele 
Trokszta laimiu daug linkėti;

Nauju Metu laimingiausiu 
Varge vargo nekenteti,

O darbeliu nuosekliausiu..
Kur tik žiuri: daug linksmumo;

Rodos rojus atsidaro, 
Mažas, didis piln’s ramumo

Kas gi viską ta sudarė?..
Atsimena senus metus...

Daug klaidu juose atrodo; 
Žad* jau gorint vargus senus,

Vergais būti nusibodo...
Sako: “Pulsim prie Augsz- 

eziausio, 
> 9Savo klaidas apraudoti 

Nauju Motu pradžiutelėj*,
Pasirinksim mes takeli —

Tas kurs veda ip ta szali,
Kur saulute skaisti szvieczia, 

Ten atrasim savo dali,
Ten ■laimuže brangi kyieczia, 

Lai szi metai bus džiaugsmingi 
Skaisti saule szviecz* tamsoje

Bukim dori, iszmihtingi.
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PLESZIKAI UŽPUOLĖ 
KUNIGĄ.

Ylalkiu altarista kun. Ramo
nu 12 Laplkriczio buvo užpuol
nakti jo bute 3 pleszikai, bei 
kunigas atsiszaude. Jau ant 
treczio altaristo Ylakiuose da
romas pasikėsinimas.

NAUJI PLENTAI.
Ministeriu kabinetas sziomis 

dienomis priėmė plentu tiesimo 
plana.

Pirmoje eileje manoma tiesti 
szie plentai: L Kaunas — Rau
dondvaris 
gala, 
ežiai.
(apie

Raseiniai 
Viežaisziai 

223 kilom.)

Jau

- Ario-Vilkija
— Neina ksz-

— Garždui
2. Raudon-

Jonas Stalinski 
rotorius 
dos Washingtone.

Lenkiszkos
naujas sek-

ambasa-

SURADO SUSZALUSIUS
. KAREIVIUS.

Belgradas. — Kolos sapvai- 
tes adgal dingo septyniolika 
kareiviu kalnuose Nish. Ana 
diena, kada sniegas pradėjo 
tirpH, jeszkotojai surado visus 
kareivius, kurie laike karabi
nus rankose rodos ant sargy
bos.

40 NUSKENDO SU LAIVU.
Konstantinopolius, Turkije. 

—Keturesdeszimts žmonių pra
žuvo su laivu “Sviedj” kuris 
susidūrė su kitu laivu arti Mu- 
dania. Tame laiko ant laivo ra
dosi 130 pasažieriu. fUarp žuvu
siu yra dvi Amerikoniszkos da- 
ra k t orkos.
NEPAPRASTI SZALCZIAI

EUROPOJE; DAUG 
ŽMONIŲ MIRĖ.

Londonas. — Europoje užėjo 
nepaprastai dideli szalcziai, 
per kuriuos jau kelios deszim- 
tys žmonių žuvo.
Jugoslavijoje suszalo 32 žmo

nes; penkiolika žuvo kasyklose 
kurios del sžnlczio ingriuvo, ir 
septyniolika |<areiviu suszalo

tokiu smūgi ių' kad tuojaus isz- 
si kraustė in viesabuti. Dvasiai 
gi nuraminti pakvietė spiritis
tą (dvasios iszszaūkėja), bet ir 
jie gavė antausiu turėjo iszsi- 
neszdinti. 
pasmaukė
kuriems dvasia taip pat ap
skaldė antausius. Policija nie
ko nesugavusi (iszskirus ant
ausius) iszdume, o dvasia dai

Tada szeimininkas 
keletą policini nitu,

ir toliau tebekreczia savo szpo- 
sus.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
RYME.

Rymas.— Per Kalėdas czio
nais davėsi jaust smarkus dre
bėjimas žemes,;
daug baimes bet mažai bledes.

kuris padare

Daugeliuose namuose sugriuvo 
luobos.* Popiežiaus fnime, kny
gos ir torieikos szokinojo ant
stalo ir lentynų. Žeme sutruko 
daugoliosc vidtose. ‘ r.j.

v Vellotri ir kitur žmones bu
vo labai oersiirande nes kaip

O‘)-> c__ __

dvaris — Kėdainiai — Paneve-
— Biržai (apie 177 khn.) 
zilaukis — Raseiniai (apie 

11 ’klm.) 4. Szventosios uostas
— Darbėnų stotis, apie 12 kil. 
5. Pilviszkiu stotis Griszkalm- 
dis, jvpie 17 kini. 6. Žagai pur
vini — Szvekszta, apie 7 khn. 
7. Ramueziai — Gardonas, apie 
6 khn. 8. Telsziai — Tirkszliai
— Mažeikiai apie 42 kilomet
ru.
NAUJA BAISI

ŽMOGŽUDYSTE.
Leporu kaime, Kriukų vals.

— Gruodžio 3 
rasta lovoj kirviu peikirsta 
gerkle Rimgailienes Valerijos 
24 metu amžiau*, szalia jos gu
lėjo gyvas puses motu vaikas. 
Ji nužudyta iszejus vyrui ir tė
vui in darba. Spėjama, kad ji 
nužudyta apipleszimo 
nes rasta iszvartvli 
Intarast nužudvme 
gyventojas suimtas 
mas.

zvs
'J << • >. r

A

<

diena namuose

tikslu, 
daiktai. 

Žeimelio 
ir tardo-

NUSKENDO
Pilviszkiai. — Lapkriczio 30 

diena miestelyj susirinkę kele
tas ukiniku tarpe saves besi- 
ginezydami priėjo prie muszty- 
niu ir norėdamas isztru'kti lei
dosi per Szeszupe. Plonas ledas 
neiszlafke, lūžo, ir Starkus nu
skendo. Jo lavonas nesurastas.

ČIGONE APGAVO.
A lytus. “V.” kor. — Atėjo

r

1h-. 'W

A

Gevgeli-Demikapu geležinkelio 
linijoje, kuria jie buvo pastaty
ti sergėti.

Anglijoje del szalczio 
deszimt asmepu; Paryžiuje sep 
tyni.

Dideli szalcziai siauezia taip
jau Vokietijoje, Lenkijoje ir 
kitose Europos dalyse.
2UDINSTA fcRIE 

NEBASZNINKO.
Kaime 

atsibuvo nepaprasta 
prie lavono. Tame 

kaime mirė duktė turtingo ūki
ninko Matarella, prie kurios 
grabo, pagal senoviszka papra
timu, sergoje josios lavonu gi
mines ii>pažinstami.

Apie pusiaunakti, likos pa
duotas vynas, po tam pagal pa
protį, pradėjo szokti gailingus 
iįzokius, 
skambino ant mandolinos.

In dvi valandas po tam, ka
da Girelių norėjo eiti namo, 
vienas isz veliones giminiu pri
ėjus prie jo uždavė jam ypa 
per veidą. Girelių dure ji su 
peiliu in krutinę, bet pakol su
žeistasis sukrito, dūrė Girellui 
in pilvą ir abudu sukrito ne-

• Rymas, Italije. 
Audria, 
žud instil

mirė

m

o kokis tai G i roll a

<<V ”

čigone pas p. M. Viszinskaite 
ir prasze leisti paburti, tai yra 
iszmosti ‘kortas, kuri at spė
sianti jos visa gyvenimo ateiti 
ir padarys, kad ji butu visuo
met laiminga. Viszins’kaite pa
tikėjusi čigones meiliems žode
liams esanti dar nelaimingam 
padėjime sutiko, kad čigone isz 
mestu kortas ir kad paveiktu 
iji mylima, nuo kurio turi kū
diki, kad jis sugryžtu prie jos 
ir su ja apsivestu. Čigone \ is- 
ka pasižadėjusi szveniai iszpil- 
dyti ir pasakė, kad jos mylimas 
lekios paskui ir kojas bei ran
kas jai bueziuos, kad tik ji su
tiktu už jo iszteketi ir reikala
vusi užtai didelio atlyginimo, 
nes buk tai jai paežiai daug 
kainuosiant tai invykdyti. Vi
szinskaite dovanojo paskutine 
savo suknele, žiemini palta ir 
pardavus savo nusava miesto 
plečiu už 400 litu visus pinigus 
atidavė čigonei, kuri padėko
jusi už geras ir pelningai vai- 
szes iszejo ir po sziai dienai 
nei čigones, nei mylimojo nesi
mato.

Laikas jau laikas, jaunime, 
susiprasti.

i

NORI LIETUVISZKO 
PAMOKSLO.

Latviu tele- 
žiniomis, 

szio-

Szvenczionvs.
gramu* ■■ agentūros 
Szvenczioniu bažnyezioj 
mis dienomis Lietuviai per pa
maldas reikalavo pamokslo 
Lietuviu kalba. Atvvkusi noli-

I .f

rnszcziuo.se
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ADRESAI UETUVISZKO 
'AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I
r 
*

E
Lithuanian Consulate, 

608 So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt
. ■ - ' -r ■■ "

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W„ 

Washington, D. C.
-Jl "

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

\ i r < “ < \F '4 b* « ' v * 4r '* ijfikn.'BtK.i .V».*wv:fis r jmritittt.*m ««*w.x. a

DVI NASZLAITES MARIJA TIKRAI PAJESZKOJIMAI
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Dar nesenai LonUono gyve
no dvi visu a|/lcistos‘ našlai
tes. Iki pat 14 motu judvi dar 
nieko nebuvo girdėjusius apie 
szvontaji kataliku tikėjimą. 
Netikėtai vienai isz juodvieju 
teko atsilankyti in viena 

kurioje

PADĖJO *

eidamas gulti 
niekada noužmirszk gerai pa
simelsti ir papraszyti isz Nįą-

Joneli J

adresu.
mirties!

sužadink gailesti už nuodėmės, 
“Confitoor

rijos Ir. imi ngos

Naujas Metas — 1928!
Žengdami ant slenksczio szio 

Naujo Meto, turėkime vilti ge
resnes ateities, darydami savo 
gyvenime ta, ka Dievo d vase 
mums liepia.

Lai Dievas visus užlaiko ge
roje sveikatoje, apsaugoja nuo 
visokiu nelaimiu ir atsitikimu.

Linkime isz szirdies Links
mo Naujo Meto musu skaity
tojams, 
tumiems

prieteliams ir pažins- 
Redakcija.

Badai Baltimoreje ubagavi
mas gerai užsimoka, kaip apie 
lai raszo Miss Anna Ward, dir
bėja del visuomenes geroves. 
Du isz 30 ubagu, užregist ra vo
lu per miesto palicije, turi au
tomobilius, o vienas net savo 
privatiszka szoferi. Nekuria- 
isz joju, kurie meldže auku ant 
ulyczios, apiplyszia ir su isz- 
kreiptais veidais, vakare pasi
rodo kaipo ponai ir praleidine- 
ja smagiai la/ka su prieteliais, 
kurie nedasipranta koki bizni 
varo j uju draugas.

szoferi.

Atsimenam visi, kaip tai da 
nesenei visi pranaszavo, kad 
automobiliai prives žmonis 
prie bankriitinimo. Bankieriai, 
kupeziai, kunigai ir kiti panie
kinėjo ta ji iszradima, kalbėda
vo pamokslus prieszais auto
mobilius ir raižydavo milijo
nus žodžiu paniekinimo tojo 
kvailo iszradimo.

Bet atsitiko 
Sziadien automobilius vra kas 
dien daugiau naudojamas, o 
subankrutinimo tarp automo
bilistu visai negirdėt. Kožnas 
konia turi savo maszinas ir tu
ri pinigu. Skaitlis žmoniu tu- 
rineziu automobilius pasididi
na su kožnu metu.

Pažystame daugeli automo
bilistu ir žinome taipgi, kad 
kožnas isz juju turi banke dau
giau pinigu, ne kaip turėjo 
priesz pirkimą automobiliaus.

Szia nd leniniam laike, 
gus turintis savo maszina, ga
li atlikti per diena daugiau 
biznio, g re i ežia u ir pašokini il
giau ne kaip darydavo su ark
liais, todėl jojo pelnas padidė
jo dvigubai, trigubai o gal ir 
daugiau.

Žmogus turintis automobi
liu, ne yra priverstas gyventi 
mieste, bet gali pirkti ar pa
stai vt i sau 
miesto ir važiuoti prie savo už
siėmimo. Gyvendamas užmies
tyje, ant szviežio oro yra taip
gi turtingas sveikatoj.

Gera pavyzdis buvo intek- 
me ant kitu ir neužilgio prie- 
szininkai “velniszku vežimu“ 
pasiliko juju prieteliais.

Dirstelėkit ant lauko prie 
dideliu fabriku ir kasyklų o 
pamatysite, kiek tai darbinin
ku atvažiuoja in darbus su au
tomobiliais, kurie neturėtu 
darbu, jaigu reikėt u eiti peksz- 
1i kėlės valandas arba jaigu 
dai4bininkas gyvena kur toli 
nuo miesto. Yra t ii i geria uses 
davadas, kad iszrastas auto
mobilius nepasiliko priežaste 
bankriitinimo, tiktai turtingu
mo.

prives

prieszingai.

žino-

t urint is

stubele artimoje

velniszkii vežimu

kurie

Moterį*, kokia ji nebūtu, ar 
tai turtinga ar varginga, sena 
ar jauna — yra motore. Ir nuo 
pat pradžių svieto likos paskir
ta, kad vyras jaja guodotu. 
Nėr bjauresnio daigto matant

• « • i'"vyra paniekinant motore.
Motore, norints butu bjau

riausia, nupuolus, turi savyje 
ak 4^*vl** jfJrtFAIlilI lx 4/^*

GAZAS ANT MOTORCIKLIAUS.
Francuziszka kariuomene ana diena dare manievras

gaziniu motorcikliu, kuris prasklaidina Irticinanli gaza.

moterį* ir visados tokia pasi
liks, o ne kaip poetas Kiplin- 
gas pasakė: ‘‘ 
geru rūkymu.

geras cigaras yra 
♦ T

Norints iszradimas automo- 
biliaus yra da jaunas, bet jau 
apie ji rasze biblijoj. Sztai ka 
raszo apie tai Na t bum ii,4:

Vežimai

la jauna

tai Na t Ii n m 
“Vežimai važines ulyrziomis 
vieni kitus daužys o 
kaip žibintus ir 
greit tunu. ’ ’ 
tome Joel ii,9: 
miesto in miestą, li-ps ant sie- 

ir lys per Įauga 
’) a

Matvt kad senoviszki rasz- 
tininkai prijauti* kas ateiteje 
bus ir gerai iszpranaszavo.

I 
iszrod vs 

bogs žaibo 
Kitur taipgi skai- 

Begios isz4 4

&

su

sz Lietuvos.
PADEGE ISZ MEILES.

nu ir namu 
kaipo vagis.

Iszkeliavimns darbininku isz 
Ameriko in 
si kas metas, 
tiniu dvieju 
isz Ameriko

Hiet U

Rugsėjo 
Kumecziu kaime 
valscziuj, Mariampoles apsk., 
buvo padegtas kluonas pil. Bu- 
kevieziaus Jono, ir esant sau- 

trobesiai, 
javai ir gyvuliai. Nuostoliu 
padaryta virsz 24,000 litu. 
Sziame padegime buvo sulai
kyta kaipo tariama pil. Kale- 
džiute Autose bet ji pristatė 
liudininkus, kuriais ji iszrode 
savo nekaltybe* ir buvo paliuo- 
suota.
nejiimi ir jes^kant

merlesio 22 diena, 
Kalvarijos 

Mariampoles
J

sn orui sudegu visi 
gyvuliai.

v i rsz

Vedant tolimesni tvri- f 
nusikaltė

lius li'ko iszaiszkinta, kad Ka- 
t,j ledžiutes ankseziau pastatytie- 

didina-Kuropa, 
In laika pasku- 

iszkeliavo 
nemažiau kaip

20,000 ne kaip atkeliavo, 
liudiji*, kad ukininkysla Eu- 

Zmones 
tevvnes idant mal-

pasigerino.

PasrP

ropoję | 
gryžta in 
sziai praleisti savo gyvenimą 
teviszkeje. In Europiecziu vie
ta pribuna daug Meksikoiiu, 
Iszpanu ir isz Indijos, kurie 
ateityje gali Imti didele sunke- 
nvbe del Ameriko.

Philadelphia 
lyvai padidėjo, nes in 

gyventoju

M ic.stas žen k- 
szeszis 

menesius gyventoju užaugo 
nuo 1,823,779 ant 2,035,900, ar
ba kas metas pasidaugina ant 
30,303 žmonių, kas padaro Phi
ladelphia trecziu 
miestu. New Yorkas 
000,000 |o Chicagas 
gyventoju.

didžiausiu 
turi (>,- 

3,102,800

Valgiu Gaminimas 
-- IR --

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO

ji liudininkai to pat kaimo gy
ventojai Sekeviczius Petras ir 
Wisiliauskaite Ona buvo pa
pirkti ir inkalbet i Kaledžiutes. 
Iszaiszkinus szias aplinkybes 
Kaledžiute pamate, Ikad toliau 
ginezyti ’kaltybe nėra reikalo, 
prisipažino padegime ir pa- 
reiszke, kad paminėta diena ji 
isz kloties atėjo trobon <paemc 
su dėžutė deganezia durpe ir’ 
nuėjo in Bukevicziaus kluoną. 
Viduryj kluono 'praskyrė sto
go szaudus, inkiszo deganezia 
durpe gerokai papule ir užside-

Uždegusi ji pati parbėgo 
namo ir vėliau svkiu su visais 
namisz/kiais nuvyko in gaisra. 
Pa'klansta kodėl ji taip padare, 
pareisyJke, kad Bnkeviczins su 
ja draugavęs apie 5 metus, iny7 
h*je viensk ita o pagaliau atsi
sakė vesti ir pradėjo vaiksz- 
czioti su kitom mergelėm. Ji 
isz pavydo nutarė jam atker- 
szyt ir padegu trobesius. Kale
džiute pasodinta kalėjimai), o 
byla perduota 
teismui.

ge.

'kariuomenes

MAHANOY’CITY, PA.

SUDEGE ŽYMAUS LENKO 
DVARAS.

Varszava. — Pietinėj dalyj 
Lenkijos sudegė senovės dva
ras grafo Tarnewskio, kuriame 
buvo didelis senoviszku ir 
brangiu knygų knygynas ta’ip- 

i pa
veikslu. Nuostoliai siekia, pus- 
t reezio miliono doleriu. Sude
gi* ir asztuoni žmones.

didelis senoviszku

gi daug brangiu senovės ... < * . 1 • • 1 •
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T1KRIAUSES KABALAS
▲rba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Gralklszku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra hzdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už ..................

Prlalusklte mumis 25c. Gausite 
▼Įsoji tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D, 1OCZKOW8KI-CO.
— — < —• a /*«•«*■«■ w* a
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NAUJO METO 
MUMMERS PARODA

PH1LADELHPIA
PANEDELI 2 SAUSIO

Speciali* treinaa Panedelio ryta

Isz Iszels
Locust Gap .......................... 1:55
Gordon ................................ 2:15
Ashland ........................   2:21
Bbenandoah ......................... 2:00
Girardville...............................2:28
Mahunoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
Grįžtant—Ekskursinis tremas ap
leis Philadelphia 6:20 vai. ta pati 
vakara in virsz-minėtas vietas.
Tikietai geri tik ant virsz-minėo 
Spccijiliszko ekskursinio treino.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.50

sau
kata- Sukalbėk “Sveika Karaliene, 

liku bažnyczia, kurioje tuo 
laiku kaip tik buvo teikiamos 
misijos. Žmonių buvo susirin
kusi visa daugybe. Keli pa- 

vienas po kito 
skelbė invairias tikėjimo lie
sas. Naszlai'te buvo lyg sužavė
ta tokiu nepaprastu kataliku 
tikėjimo gražumu. Dabar ir ji 
pasiryžo užeiti pas misijonio- 
riu ir tapti katalike. Vienas 
pamokslininku mielai sutiko 
ja daugiau pamokyti apie mm 
su szC. Tikėjimą. Taip kunigas 
jai netrukus pasakojo apie pa
ežius svarbiąsias tikėjimo tio- 

Pagaliau jis užsiminė ir 
Szvenez.

mergaite 
Ostijoj tikrai 

ji be galo nu-

visa 
mokslininkai

sas. 
apie 
Kai
szv.

Sa k ramenta, 
kad 

randasi
iszgirdoo

Vieszipats Jezu 
stobusi paklausė:

— Argi Szvenez. Sakramen
te isz tikrųjų yra pats musu 

.. Ir lygiai taipIszganytojas 
kaip Jis kad vieszpatauja dan
guje ?!
• f 11

)

Taip, mano vaikeli! — 
atsake kunigas. Ir tas Gerasis 
Dievas yra net pasiryžęs būti 
maistu musu vargszems sie
loms.

Mergaites net akys nuszvito 
apie tai iszgirdus. 
si maustė. Gilus
Jezu pasilikusi Szvenez. Sak
ramente nepaprastu džiaugs
mu pripildė josios siela.

O, kaip tai gražu! Kaip 
gražu! Koks galingas ir nesu
prantamai ‘geras tas Dievas!— 

džiaugsmo

musu

kartojo isz 
laite.

Ji giliai su- 
tikejimas in

n asz-

dar pridnrk “Confitoor“ — 
Iszpnžinstu Tau, Visagalis Die
ve, savo kaltes“

sys,

ir tada gulk 
sau ramus. Jei kartais ir nakti 
mirtum, Marija tau padės. Asz 
per visa savo amžių taip darau 
ir tikiu, jog Ji manės iszklali-

— kalbėdavo man dažnai
tėvelis, guldydamas lovon, ka
da asz dar ‘Jonelis’ tebuvau.

Laikas begu, isz “Jonelio“ 
tapitu “Jonuku.“ 
retai palydėdavo mane lovon. 
Dar recziau beparagindavo jis 
mane ueužmirszti 
r alien e“ 
tokiu paraginimu beveik kas 
vakara, su'hraszkejus jo lovai, 
asz girdėdavau isz jo szirdios 
plaukiant: “Tavęs šzaukiamps 
iszlromtieji Jevos vaikai“...

Praėjo dar keleri motai. Mu
su tėvelis sunkiai susirgo. Apie 
3 sanvaitos jis iszgulejo lovo
je, didžiu skausmu vargina
mas. Viena ryta motute iszejo 
gvdvtojo pakviesti. Asz likau 

^.**‘*. Tik

“Jonelio 
Tevelia jau

“Sveika Ka- 
kalbcti. Tacziau ir be

teveli slaugyti.

lt

• ’

A. M archainius 
2448 - 241 h St

Detroit, Mich.

Asz Ona Marczalioniido pa
einanti isz Zapiszkiu Parapijos 
pajeszkau savo giminiu ir pa
žinsi Amu. Atsiszaukit po sziuo

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Speciali*!* 

Vitos Kroni*xko» Ligos.Dovanu $10 tani kuris pir
mas jirancsz apie Antanu Ja
kuli, ar gyVas kur ar miręs, pa 
eina isz Lietuvos Radzumi Kai
melio, Alytaus Valscziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901, Įiaskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdėjau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalu 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. 
sas:

Sztai adre- 
t.J.23

Jurgis A durna vieži us, 
75 Loe Park Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.

*
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Silpni, Serganti Vyrai ir Moteree 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,
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Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
eulioniu, jie paeina isz Stara- 
poles pa v., Jovaravo (i mino
Igliaukos Para., Slaiuansu kai
mo. .Jei kas apie juos žino 
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
ant szio adreso:

Sam Masulon 
Box 383,

Greenville, N. C.

n r

(t. K 20
>

musu kaimyne t

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) (
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Palaidojimą

r~ fžrir—
Nuliudirr.o valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas 872.

1 
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vienas
sztai, girdžiu:

Jonuk, sako, nubėk pas 
pamaldžiaja

Marijona, ir papraszyk, kad ji
tuoj ateitu, nes asz netrukus 
mirsiu!

Nors asz ir netikėjau, kad 
taip greit mirtų, bet iszejau. 
Sugryžes radau teveli begulint 
rainiai, kaip ir gulėjo: jokio 
ženklo nematyt. Marijona szick 
tiek užtruko. Nesulaukdamas 
ateinant, tėvelis vėl praszo:

.•— Jonuk, nubėk dar karta

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

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

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

i

dpRzi nh minutu.

Lygiai džiaugėsi ir kunigo ’r praszyk, kad tuojau ateitu
szirdis matant toki karszta 
persiemima Szvenez. Eucha
ristijos meile. Bet. vos tik toji 
mergaite patyrė apie begaline 
Lszgany tojo meile 
Sakramente, kaip ji tuojau isz- 
rciszke ir savo karszta troszki- 
ma kuogreieziausiai pakviesti 
Jozu in savo szirdi. Tacziau

Szvenez.

Szvenez.

szirdi.
sykiu naszlaite sieloje kilo ir 
didelis noras apie la linksma 
naujiena praneszti ir savo se
sutei.

noras

Teveli, — tarė mergai
te, asz labai norccziau, kad ir 
mano sesele galėtu visa tai isz-
gimsti ir sužinoti, ka ir asz isz 
jusu esu patyrusi. Jei tik jus 
sutiksite, tai asz ja tuojau ežia 
atvesiu. Tiktai nepamirszkit ir 
jai pasakyti, kad pats musu 
Vieszpats Jėzus yra Szvenez. 
Sakramente ir mus nepapras
tai myli. O ir ji tuo be galo 
džiaugsis.

Ir sztai jau netrukus ji pilna 
szvento džiaugsmo atsivedė už 
rankos ir savo sesute. Po keliu 
dienu jau abidvi naszlaites klu-
pojo prie Dievo Stalo ir pirma 
karta savo gyvenime'jodvi pri
ėmė Isziganytoja iii savo mylin- 
czias szirdis. Nuo to laiko jau 
dažnai buvo galima matyti lo- 
dvi naszlaites sku'baut Londo-.
no gatvėmis in kataliku baž- 
nyczia^ priimti savo mylimąjį 
Atpirkėja.

EKSTRA!
» * i

“DIRVA” turi nepaprasta nau
jiena. Kas mėgstu skaityti gra
žius rasztus lai skaito “DIRVA”

“BALTIJOS ARAS”
yra naujas nepapratas origina- 
lis įstoriszkas romanas isz pa
baigos 10-to ir pradžio 11-to 
szimtmecziu prietikiu vieno jau- 
nikaiezio

. kitose jurose.
dar Lietuviu knygose nėra, nors 
Lietuviai per amžius gyveno 
prie juru.
“DIRVA”

Lietuvio BaltijoH ir 
Tokio skaitymo

per
Romanas tesis per 

apie
Telpa taipgi daug kitu naudingu 
rasztu. w
“DIRVOS” kaina metams Ame
rikoje $2, Kanadoje $2.50, visur 
kitur $8. Pamatymui dykai.

“DIRVA”
. L? .i. i •' .u s t . i . * 4 a f i .

metus laiko.

6820 SUPERIOR AVE.

4 
o vienasnes asz greitai mirsiu 

mirti nenoriu.
Vos tik su Marijona už ke

liu minueziu parejova, tėvelis 
taiga sėdosi 'lovoje, persižeg

noja, ima kalbėti “('onfiteor,“ 
kalba iki 
kaltybe,’’ 
priegalvio ir... kol supratome, 
kas ežia dedasi — jis jau buvo 
negyvas!...

— Daug žmonių savo am- 
želyj numarinau, — tarė asza- 
ras sz-luostydama Marijona, — 
bet taip gražiai, su tokia pilna 
sąmone mirsztant ne vieno dar 
neregėjau.

Man tik vėliau teatėjo gal
von kas buvo tokios gražios 
mirties priežastis. Todėl ir da
bar, kada tik atsimenu lovelio 
mirti, tuojau man vėl suskam- 

“Joneli, praszyk 
Marijos laimingos mirties... asz 
visa amžių taip darau... Tikiu, 

’’ ’Pa i p ir asz dabar 
jau tikiu! Ir neveltui, nes pats 
maeziau — Marija tikrai padė
jo-

s

('onfiteor, 
“mano didžiausia 

nusileidžia atgal ant

4 4

ha ausyse:

jog padės...

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS
i 
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Geriausia* būdas gyditiB su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir, tik toki vaistai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, i perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 6Qc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos, skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuslo kata
ro, baltrliges ir t.t PO, 85c. pakelis. 
Jeigu kond koki nesmaguma iss virsi/ 
minėtu ligų, tai greicaiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstanczlams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žblęms 
ka ir sutelksiu ir jumis. Pas mane' 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal-tikra 10 ir 6 spaud1 
ma, puslapiuK992 su' juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite

992 su’j uodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu, žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite bslteip: 

M •fcUKATTTS.

......... - ________ * ■ r

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gęrkliijis Rosulis, Pigutis,
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 prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

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

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo Svic- 
tineje karėjo nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novembcrio 1918 mote turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post. t.D.30
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yra tai receptą* del
Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszezio.

Uzinuaza mikrobu*. — Aptiekoaa

Ltetuviackk* Graboriu*
K. RĖKLAITIS

Lairfnja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterenis. Priei
namos prekes.

SIR W. Sprue* St..
N1I1ANOY CITY, 

80S MAUK ET ST.,
TAMAQUA, I’A.

Z'

CAPITAL STOCK $125,000.00 • 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prade
dam prie jusu pinigu 1 Sausio iru am prie jusu pinigu i oausio ir 

• 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
> turėtumėt reikalą su musu banka 
i nepaisant ar mažas ar didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pro.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsnmųoja Ir. laidoja, mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. kriksztynio if 
kitiems pasivažinėjimams,

R«ll Telefonas 1R71-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS’ LIETUVISZKAS r H il* J I'* , i, ' f ■ * i i ’ ’ r

GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

f

■1
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Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcscliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.
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Rcumatišku gėlimu, neu
ralgijos, paprasto persi

šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsiuarini- 
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

> PAIN-EXPELLtR!
Vai«b*>enkli<< rrristruota* 

S. V. Pat. Biure. 
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
zcnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTERKCO. Sį 

Barry A S*. 5th St». /A 
BraUlya, N. V.

skaudžių 
išsiuarini-

ij

I

JOS. P. MILAUSKAS
Liotuviaaka* Skvajorla

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

32 W. PINE ST. 
u.nAvnv riTTV

ik
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I 
t

i

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

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

■ ei a ■ A ■„ —. ...................... ■»■■ ■ ---------- ' '

Kas Girdėt
T

Naujas Metas — 1928!
Žengdami ant slonksczio szio 

Naujo Meto, turėkime vilti ge
resnes ateities, darydami savo 
gx'A’enime ta, ka Dievo dvase 
mums liepia.

Lai Dievas visus užlaiko ge
roje sveikatoje, apsaugoja nuo 
visokiu nelaimiu ir atsitikimu.

.Linkime isz szirdies Links
mo Naujo Meto musu skaity
tojams, prieteliams ir pažins- 
tamiems Redakcija.

Badui Baltimore jo ubagavi
mas gerai užsimoka, kaip apie 
lai raszo Miss Anna Ward, dir
bėja del visuomenes geroves. 
Du isz 30 ubagu, užregistravo- 
tu per miesto palicije, turi au
tomobilius, o vienas net savo 
privatiszka szoferi. Nekurio- 
isz joju, kurie meldže auk u ant 
ulyczios, apiplyszia ir su isz- 
kreiptais veidais, vakare pasi
rėdė kaipo ponai ir praleidine- 
ja smagiai laika su prieteliais, 
kurie nedasipranta koki bizni 
varo juju draugas.

szoferi.

Atsimenam visi, kaip tai da 
nesenei visi pranaszavo, kad 
automobiliai prives žmonis 
prie baukrutinimo. Bankieriai, 
kupeziai, kunigai ir kiti panie
kinėjo taji iszradima, kalbėda
vo pamokslus prieszais auto
mobilius ir raszyilavo milijo- 

žodžiu paniekinimo tojo 
kvailo iszradimo. 

atsitiko

prives

mis

Bet atsitiko prieszingai. 
Sziadien automobilius via kas 
dien daugiau naudojamas, o 
suba n k rutininio tarp automo
bilistu visai negirdėt. Kožnas 
konia turi savo maszinas ir tu
ri pinigu. Skaitlis žmonių tu- 
rineziu automobilius pasididi
na su kožnu metu.

Pažystame daugeli automo
bilistu ir žinome taipgi, kad 
kožnas isz juju turi banke dau
giau pinigu, ne kaip turėjo 
priesz pirkimą antomobiliaus.

Sziandieniniam laike, žmo
gus turintis savo maszina, ga
li atlikti per diena daugiau 
biznio, greicziati ir pasekmin- 
giau ne kaip darydavo su ark
liais, todėl jojo pelnas padidė
jo dvigubai, trigubai o gal ir 
daugiau.

Žmogus turintis 
liu, ne yra priverstas gyventi 
mieste, bet gali pirkti ar pa
statyti sau stubele artimoje 
miesto ir važiuoti prie savo už
siėmimo. Gyvendamas užmies
tyje, ant szviežio oro yra taip
gi turtingas sveikatoj.

Gera pavyzdis buvo intek- 
me ant kitu ir neužilgio prie- 

“velniszku vežimu” 
pasiliko juju prieteliais.

Dirstelėkit ant lauko 
dideliu fabriku ir 
pamatysite, kiek tai darbinin
ku atvažiuoja in darbus su au
tomobiliais, kurie neturėtu 
darbu, jaigu reikėtų eiti peksz- 
ti kėlės valandas arba jaigu 
darbininkas gyvena kur toli 
nuo miesto. Yra titi geriauses 
davadas, kad iszrastas auto
mobilius nepasiliko priežaste 
baukrutinimo, tiktai turtingu
mo.

automobi-

szininkai

prie 
kasvkln o

kurie

M oi ere, kokia ji nebūtu, ar 
tai turtinga ar varginga, sena 
nr jauna — yra motore. Ir nuo 
pat pradžių svieto likos paskir
ta, kad vyras jaja guodotu. 
Nėr bjauresnio daigto matant 
vyra paniekįnant motore.

Motore, norint s butu bjau
riausia, nupuolus, turi savyje 
Vu fnlzi buu urn u'/vnntn Ir n in-
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GAZAS ANT MOTORCIKLIAUS.
Prancuziszka kariuomene ana < liena dare manievras 

gazinin motoreikliu, kuris prasklaidina trupinanti gaza.
SU

SAULE
----------------- ------------- - ... _ . ------------ — ■

DVI NASZLAITES '

ir visados tokia pasi
liks, <» no kaip poetas Kiplin- 
gas pasakė: “ 
geru rūkymu.

molerr ii
AK

geras cigaras yra 
t t

Norints iszradimas autpmo- 
biliaus yra da jaunas, bet jau 
apie ji rasze biblijoj. Sztai ka 
raszo apie lai Natlium ii,4: 
“ulycziomis, 

o isz rod v s 
begs žaibo 

Kitur taipgi skai- 
“ Bėgios isz 
lips ant šie

pei* Įauga

apie 
Vežimai 

vieni kitus 
kaip 
greit amu. 
tome 
miesto in miestą, 
nu ir namu 
kaipo vagis

Matvt kad senoviszki rasz- 
liniukai prijautė

važines 
daužys 

žibintos ir $ 1
Joel ii,9:

ir Ivs

kas ateitoje 
bus ir gerai iszpranaszavo.

Iszkeliavimas darbininku isz 
Ameriko iu Europa, didina-Europa,
st kas metas. In laika paskn- 

iszkeliavo 
nemažiau kaip 

20,000 ne kaip atkeliavo,
liudiję, 
ropoję 
gryžta in 
sziai praleisti savo

tiniu 
isz

dvieju 
Ameriko

met u

Pasr IM

pasigerino.
kad ukininkysta Eu- 

Zmones 
tevvnes idant mal- ♦ *

gyvenimą
teviszkeje. Iii Europiecziu vie
ta pribuna daug 
Iszpanu ir isz Indijos, 
ateityje g; ’’ 7...‘ L.L1. 
n v be del Ameriko.

Meksikonu, 
kurie 

ali būti didele siinke-

M i ėst as Philadelphia 
lyvai padidėjo, nes in 
menesius gyventoju 
nuo 1,823,779 ant 
ha kas metas pasidaugina ant 
30,303 žmonių, kas padaro Phi
ladelphia trecziu ( 
miestu. New Yorkas 
000,000 (o Chicagas 
gyventoju.

ženk- 
szeszis 
užaugo 

2,035,900, ar

iidžiausiu 
turi 6,- 

3,102,800

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY'CITY, PA.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu Pastapczlu Atel- 
ttu. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiazku, Peralazku, Gralkiszku, 
Arablszku ir Cigonlszku burtiniku. 
lazguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
langvaa ir kiekvienam gall bull »u- 
praetlnu.

MORALISZKA KABALA*
Katra hzdeda imogaue ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo CJgonka laz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VI9O9 TRIS KNYGUTES np 
TIKTAI UŽ............................4.JC.

Prlaiuektte mumis 25c. Gausiu 
▼įsas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.
W. D. BOCZKOWSKI-CO.

a w a iTA» nr*rv ■> a

sz Lietuvos.
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PADEGE ISZ MEILES.
Rugsėjo menesio 22 diena, 

Kalvarijos 
apsk., 

kluonas pil. Bu- 
ir esant sau-

menesio
Kumecziu kaime, 
valscziuj, Mnriampolos 
buvo padegtas 
kevieziaus Jono, 
sa. orui sudoge visi trobesiai,

Nuostoliu 
litu, 

sulai-

javai ir 
padaryta virsz 24,000 
Sziame padegime buvo 
kyla kaipo tariama pil. Kalė
ti žiu t e Autose bet ji pristatė 
liudininkus, kuriais ji iszrode 
savo nekaltybe ir buvo paliuo- 
suota.
neji n ui ir jeszfkanf 
liūs li'ko iszaiszkinta, kad Ka- 
ledžiutes ankseziau pastatytie
ji liudininkai to pat kaimo gy
ventojai Sekeviczius Petras ir 
X'asilianskaite Ona buvo pa
pirkti ir inkalbeti Kaledžiutes. 
Iszaiszkinus szias aplinkybes 
Ka led žiu t e pamate, Ikad toliau 

reikalo, 
prisipažino padegime ir pa- 
reiszke, kad paminėta dienu ji 
isz kloties atėjo trobon fpaemo 
su dėžutė deganezia durpe ir 
nuėjo in Bukovicziaus kluoną. 
Viduryj kluono praskyrė sto- 

inkiszo deganezia 
lurpe gerokai papult* ir užsitle-

Uždegusi ji pati 'parbėgu 
namo ir vėliau svkin su visais 
namisz/kiais nuvyko in gaisra. 
Paklausta kodėl ji taip padaro, 
pareiszlke, kad Bukeviczius su 
ja draugavęs apie 5 metus, my
lėję viensk ita o pagaliau atsi
sakė vesti ir pradėjo vaiksz- 
czioti su kitom mergelėm.
isz pavydo nutarė jam atj<er- 
szyt ir padegu trobesius. Kale- 
tlžiute pasodinta kalejiman, o 
byla perduota 
teismui.

gyvulini, 
virsz

Vedant tolimesni tyri- 
nusikalte-

ginezyti kaltybe nėra

go szaudus,
< 
ge.

Ji

kariuomenes

SUDEGE ŽYMAUS LENKO 
DVARAS.

\rarszava. — Pietinėj dalyj 
Lenkijos sudoge senovės dva
ras grafo Tarnewskio, kuriamo 
buvo didelis senoviszku
brangiu knygų knygynas taip
gi daug brangiu senovės

ir

i pa
veikslu. Nuostoliai siekia pns- 
treczio miliono doleriu. Sude
gi* ir asztuoni žmones.

—

1

Reading \ Iis lines
►

NAUJO METO 
MUMMERS PARODA

PHILADELHPIA
PANEDELI 2 SAUSIO

Specialia treina* Panedelio ryta

Isz Iszeis
Locust Gap ........................ 1:55
Gordon .................................. 2:15
Ashland .......................    2:21
Shenandoah ......................... 2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
Grįžtant—Ekskursinis treinas ap
leis Philadelphia 6:20 vai. ta pati 
vakara in virsz-minėtas vietas.
Tikietui geri tik ant virsz-minėo 
Spccifiliszko ekskursinio treino.

DUBELTAVA3
T1K1ETAS$3.50

Dar nesenai Lonllone gyve
no dvi visu apleistos* uaszlai- 
les. Iki pat 14 motu judvi dar 
nieko nebuvo girdėjusius apie 
szvontaji kataliku tikėjimą. 
Netikėtai vienai isz jnodvieju 
teku atsilankyti in viena 
likti b.ažnyezia, kurioje 
laiku kai}) tik buvo teikiamos 
misijos. Žmonių buvo susirin
kusi visa 
mokslininkai vienas po kito 
skelbė in vairias tikėjimo tie
sas. Na szia H e buvo lyg sužavė
ta tokiu nepaprastu kataliku 
tikėjimo gražumu. Dabar ir ji 
pasiryžo užeiti pas misijonie- 
riu ir tapti katalike. Vienas 
pamokslininku mielai sutiko 
ja daugiau pamokyti apie mm 
su szV. Tikėjimą. Taip kunigas 
jai netrukus pasakojo apie pa
ežius svarbiąsias tikėjimo tie-

Pagalian jis
Szvenez.

mergaite 
Osl i joj

Vieszpats .Jėzus, ji be galo nu
stebusi paklausė:

— Argi Szveiiez. Sakramen
te isz tikrųjų yra pats musu 

s?

sas. 
apie 
Kai

b
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MARIJA TIKRAI 
PADĖJO

Joneli,

rijos sau 
( lkata- Sukalbėk 

t no

daugybe. Keli pa
vienes po

užsiminė ir
Sak ra menta. 

kadi sugirdo, 
randasii ikrai

iszganytojas?... Ir lygiai taip 
kaip Jis kad vieszpatauja dan
guje?!

mano viukvii i — 
Ir tas Gerasis

-b -       - - - - - - - .................-

PAJESZK0JIMA1
•r ■ i r ii ■',)' !»■ ' t 1 :
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Asz Ona Marczalioniutc pa
einanti isz Zapiszkiu Parapijos 
pajeszkau savo giminiu ir pa
žinsi am u. Atsiszaukit po sziuo 
adresu. lt

t it j* J J

'Ii ■1 Ci 1, * ii> 4
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vaikeli!' - Taip, 
atsake kunigas.
Dievas yra net pasiryžęs būti 
maistu musu vargszems sie
loms.

Mergaites net akys nuszvito 
apie tai iszgirtlus. Ji giliai su
simaustė. Gilus tikėjimas in 
Jpzu pasilikusi Szvenez. Sak
ramente nepaprastu džiaugs
mu [iripildė josios siela.

O, kaip tai gražu! Kaip 
gražu! Koks galingas ir nesu
prantamai geras tas Dievas!—

Ižiaugsmo

musu

kartojo isz 
laito. z

Lygiai džiaugėsi ir kunigo 
matant toki karszta 

Szvenez. Eucha
ristijos meile. Bet vos tik toji 
mergaite patyrė apie begaline 
Iszganytojo meile Szvenez. 
Sakramente, kaip ji tuojau isz- 
reiszke ir savo karszta troszki- 
ma knogreicziausiai pakviesti 

Tacziau

«t

szirdis, 
persiemima

<

savo

nasz-

z.encz.

meile

Jezu in savo szirdi.
sykių naszlaite sieloje kilo ir 
didelis noras apie ta linksma 
naujiena praneszti ir savo se
sutei.

r |1

n. i
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ir tada gulk

— tarė mergai
te, asz labai norecziau, kad ir 
mano sesele galėtu visa tai isz- 
g.ipti ir sužinoti, ka ir asz isz 
jusu esu patyrusi. Jei tik jus 
sutiksite, tai asz ja tuojau ežia 
atvesiu. "Piktai nepamirškit ir 
jai pasakyti, kad pats musu 
Vieszpats Jėzus yra Szvoncz. 
Sakramente ir mus nepapras
tai myli. O ir ji tuo be galo 
džiaugsis.

Ir sztai jau netrukus ji pilna 
szvento džiaugsmo atsivedė už 
rankos ir savo sesute. Po keliu 
dienu jau abidvi naszlait.es klū
pojo prie DieVo Stalo ir pirma 
karta savo gyveiiime'jodvi pri
ėmė Is/jganytoja in savo mylin- 
czias szirdis. Nuo to laiko jau 
dažnai buvo galima matyti to- 
dvi naszlaites skubant Londo- 

gatvemis in kataliku baž-
nycziių priimti savo mylimąjį 
Atpirkėja.

Povėli

no

EKSTRA!
i t *

“DIRVA” turi nepaprasta nau
jiena. Kas mėgsta skaityti gra
žius rasztus lai skaito “DIRVA”

“BALTIJOS ARAS”
yra naujas nepapratas origina- 
lis istoris/.kas romanas isz pa
baigos 10-to ir pradžio 11-to 
szimtmecziu prietikiu vieno jau- 
nikaiezio
kitose jurose.
dar Lietuviu knygose nėra, nors 

amžius gyveno 
Romanas tesis per

apie

Lietuvio Baltijos ir 
Tokio skaitymo

Lietuviai 
prio juru. 
“DIRVA”

per

metus laiko.
Telpa taipgi daug kitu naudingu
rasztu.
H

a

*

DIRVOS” kaina motams Ame
rikoje $2, Kanadoje $2.50, visur 
kitur $3. ^matymui dykai.

DIRVA”
' ' f > ’I v a » 4

a
6820 SUPERIOR AVE.

sys, 
tėvelis

eidamas gulti, 
niekada neužmirszk gerai pa
simelsti ir |)apraszyli isz \įą- 

laimingos mirties! 
Sveika Karaliene,”

sužadink gailesti už nuodėmės 
dar pi'idurk “(’onfiteor’’ ■— 
Iszpažinslu Tau, Visagalis Die
ve, savo kad tęs” 
sau ramus; Jei kartais ir nakti
mirtum, Marija tau padės. Asz 
per visa savo amžių tai}) darau 
ir tikiu, jog Ji manos iszjdah- 

— kalbėdavo man dažnai
, guldydamas lovon, ka

da usz dar ‘Jonelis’ tebuvau.
i “Jonelio” 

tapilu “Jonuku.” Tėvelis jau 
retai palydėdavo mane lovon. 
Dar recziau beparagindavo jis 
mano neužmirszti “Sveika Ka
raliene”

Laikas bogo, isz 
“Jonuku.”

kalbėti. Tacziau ir be 
tokiu paraginimu beveik kas 
vakaru, sn'hraszkejus jo lovai, 
asz girdėdavau isz jo szirdies
plaukiant: “Tavęs šzaukiames 
is/Jromtieji Jevos vaikai”...

Praėjo dar keleri metai. Mu
su tėvelis sunkiai susirgo. Apie 
3 sanvaites jis iszgulejo lovo- 
j(b

A. Marebalonis
2448 - 241 h St 

Detroit, Mich.
• 1

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie 
kuli, nr gyvas kur ar mires, pa 
eina isz Lietuvos Radzunu Kai
melio, Alytaus Valscziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kaip negirdėjau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalu 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur- 

Szlai adre- 
t.J.23

Jurgis Adomaviczius, 
75 Lee Park A ve.,

Wilkes-Barre, Pa.

Antanu Ja-

_4‘

A

I> ■
7^
hmB

|J<* *

KHEIPKITES PAS DR. HODGENS
Philadelphia Specialiste 

Vitos Kroniszkos Ligos.

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

ii

gi s Adoma v i ežia, 
sas:

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

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnycsia.

Ofiso* valandos 9 ryto iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Floras,

i.
į 11
I -ii
■ ■ Į 4

didžiu skausmu vargina
mas. Viena ryta motute iszejo 
gydytojo pakviesti. Asz likau

teveli slaugyti. "Eik 
girdžiu:
Jonuk, sako, nubėk pas 

pamaldžia ja
Marijona, ir pnpraszyk, kad ji 
tuoj ateitu, nes asz netrukus 
mirsi u!

Nors asz ir netikėjau, kad 
tai}) greit mirtų, bot iszejau. 
Sugryžes radau teveli begulint 
rainiai, kaip ir gulėjo: jokio 
ženklo nematyt. Marijona sziek 
tiek užtruko. Nesulaukdamas 
ateinant, tėvelis vėl praszo:

Jonuk, nubok dar karta 
ir praszyk, kad tuojau ateitu 
uos asz greitai mirsiu, o vienas

Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
enlioniu, jie paeina isz Štam
po les pav., Jovaravo G mino, 
Igliaukos Para., Slaiuansu kai
mo. Jei kas apie juos žino
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
ant szio adreso:

Sam Masulon 
Box 383

a r

1

i
i

vienas 
sztai

musu

9

asz

slaugyt i.

kaim vne

»

mirti nenoriu.
Vos tik su Marijona už ke

te vėl i s 
staiga sėdosi lovoje, persižeg- 

(’onfiteor

liu minucziu parėjo va

noja, ima kalbeli 
kalba iki 
kalt v be 1 ?

L

i 4 7 7 
>

‘ ‘ mano didžiausia 
nusileidžia atgal ant 

priegalvio ir...'kol supratome,
cas ežia dedasi — jis jau buvo 
negyvas!...

— Daug žmonių savo am- 
žolyj numarinau, — tarė asza- 
ras sz'luostydama Marijona, — 
bet taip gražiai, su tokia pilna 
sąmone mirsztanl ne vieno dar 
neregėjau.

Man tik
von kas buvo tokios gražios 
mirties priežastis. Todėl ir da
bar, kada tik atsimenu tėvelio 
mirti, tuojau man vėl suskam- 

“ J one Ii, praszyk
Marijos laimingos mirties... asz 
visa amžiu lai}) darau... Tikiu, 

” Taip ir asz dabar 
jau t iki ii! Ir neveltui, nes pats 
maeziau — Marija tikrai padė
jo-

vėliau teatėjo gal-

ba ausyse:

jog padės...

■ - '7.

GYD1K13 SU ŽOLĖMS
, t ■ < "*y*1'11- v v ,

Geriausiai budan gyditia hu žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas irr tik. toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 6Qc. Nuo nervu iszgasties, nuoma-

(t.F.20
5

Greenville, N. C.
I

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

--------—
Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkitos, Gęrklhpa kOHulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama so 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame viėn tik per

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

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo Svie- 
tineje karojo nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novenibcrio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post. t.D.30

6 66
yra receptą* del

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užidusza mikrobu*. — Aptiekoae--------------- ------------------------—

ALi

Lietuviask** Grahorlu*
K. RĖKLAITIS 

laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninke motorams. Vriei- 
namos prekes.

61« W. Sprue* Kt., 
MAHANOY

300 MAHKKT ST.,
TAMAQUA, l‘A.

CITY, l'A.

4.

t

A

f

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.331 W. Centre St.,

7

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In

Telefonas 872.dpszimts minutu.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
iBtbnlsBmųoja ir, Laidoja, mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu tf 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefoną* 1M7B-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS' LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

If

i
Laidoja kunus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcscliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata, 
ro, baltdigea ir t.t po, 85c. pakelis. 
Jeigu konp koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greicaiaus kreipkite* 
pas mane, Asz tukstancziams šutei*, 
kiau sveikata su savo garsioms žblęms 
ka Ir suteiksiu ir jumis. Pas mane* 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal .tikra 10 ir 6 apauti*

992 su'juodais, mink* 
sztais apdarais po $4.7b* Atsiųskite
ma, ouslapiuK992 su juodais mink- 

b apdarais po $4.75. Atsiųskite
10c. o gausite visokiu, žolių Ir knygų
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresavokite feziteip:

m. Bukaitis.i! <«l

4

CAPITAL STOCK $125,000.00 l 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

< II. BALL, Prezidentas
S G. W. BARLOW, Vice-Pres.
> v wr itnAir VF*.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvcžu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

Del
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi

s>
skaudžių 

išsinarini-

pfcsįsP

saldymo,
raumenų, 
mų ar issisukumų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-fXPELlfRI
Vaiabalenkli* rciriMruot** 

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųeu Inkaro vaisba- 
žcnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER ICO.

B«rry A S*. 5th Stt. /A 
Br**kly*. N. V.

M Al

I

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviuke* Skvajeri*

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

32 W. PINE ST.
VAHANAV HTTV PA
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JAUNUTE
(Istoriszkas Padavimas.)

Netoli Darsuniszlxiu, in va
karus, randasi mažas dvarelis 
“Meszikucziai”. Sziandiena jis 
niekuo nepasižymi, bet sulyg 
senu žmonių pasakojimu — ži
loje senoveje aplinkui augę ne 
inžengiamos girios, o netoli 
szios vietos stabmeldžiu žiny
nas stovėjęs. Dabar to žinyno 
ne ženklo nebera.

I.
Auksztas piliakalnis, szimta- 

mecziai ąžuolais pasipuoszes, 
puikiai tuomet atrodo. Toli to
li kiek tik akimi begalėjai 

nuo kalnelio matėsi.
ir Lietuvos upiu tėvas

kiek tik 
apmesti. 
Matėsi
— puikus Nemunas. Ant kalno 
lio, po gražiausiu ąžuolu, iszdi- 
džiai stovėjo Perkūno, Patrim
po ir Pikuolio stabai, prie ku
riu diena ir nakti ant aukuro 
doge amžina ugnis. Skaisczio- 
sios vaidelytes ta szvonta ugni 
nužemintai kurstė; tai buvo ne
tekėjusios mergeles, pasižadė
jusios dievams amžinoje skais
tybėje gyventi. Toji žinyczia 
nebuvo isz geriausiųjų Lietu
voje,. bet paprasta pilaite, ko
kiu tada po visas Lietuvos apy
linkes buvo daugybe ir griuvė
siai ar ju liekanos dar ir szian
dien akerpeje teberiokso. Nuo 
žilos senovės Lietuviai savo 
dievus, senovės paproezius ir 
nuo praboeziu ingytaji tikėji
mą didžiai gerbe ir brangino.
Slapstėsi žmones su savo die

vais neinžengiamose giriose, 
nes tuomet Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis .Jogaila,

buvo su Lenkais 
“Lenku ti- 

iszplatines. Nenuosta- 
• ‘rMešzkueziu ’ ’ žiny •.

Susirink- 
isz tolimiausiu

> > ir

priesz
tautos norą, 
“susibroliaves 
kejima ” 
b u,"“kad' n
ežia buvo slepiama, 
davo žmones
apylinkių dievu pagarbinti, bet 
ne vieszni: priversti buvo sau
gotis tu savo tautiecziu, kurie 
jau buvo ” parduoti..Lenkam”
Vien diena prie aukuro susirin
ko vaidelvtos ir vaidvlos-kuni- 
gai žmonėms dievu valios ap- 
reikszti. Vyriausias kunigas —• 
krivu krivaitis, baltai apsiren
gęs senelis pasirėmęs ant laz
dos taip in susirinkusius pra
bilo:

Dievai mus apleido ati
duodami mus in globa “Len
kams,” kurie kaip tik gali sten 
giasi musu senąją Perkūno ti
kyba panaikinti, o vietoj jos in 
vesti kaž kokia ten savo sve- 
timtantiszka — užrubežine ti
kyba. Bet matosi, kad jiems ne 
tiek svarbu Katalikybes inve- 
dimas, kaip pamuszimas musu 
krasztor nusilpninimas musu 
tautos, kiek svarbu musu sza- 
lies turtu užgrobimas. Mus 

garbinan-
užgrobimas.

Lietuvius
- - /

mums 
“musz- 

isz kryžiuoeziu Malliur-

tumėm Lenkains 
szio kalnelio yra apibirojes 
urvas, kur parako statynes pri- 
ruosztos kiekvienam akimirks
niui mus in padanges iszncszti. 
Geri žmones parūpino 
paraka už gera krūva 
tiniu ”
go miesto. Pavojui isztikus visi 
ežia susirinksime, uždegsime 
paraka... ir musu pilaite susi
lygins su tais ana laukais ant 
Nemuno krantu, o mes ežia pa
siliksime su savo dievais amži
nai ir jau isz ten musu niekas 
nepaszalins!...

— Žūsime, Bet Lenkams ne 
vergausime! — kai*sztai suszu- 
ko vaidelytes ir vaidylos-ku- 
nigai.

— Dabar, vaikai, prie dar
bo, prie maldos dievams, kad 
nelaimėje musu neapleistu.

Vaidelytes, 
ranku, 
dėjo, aplink vaikszcziodamos, 
galingiems dievams szventas 
giesmes giedoti. Vaidylos mel-

vaidelycziu,Kuri, isz 
norėtu pasilikti t

— Asz!/, Asz!.. Asz!.. Asz! *

Asz!..,
Norincziu patarnauti die

vams tokia svarbia valanda 
atsirado daugelis, bet kunigas . 
pranesze, kad tik viena t uri pa
silikti. Galu gale pats paszau- 
kes, viena isz būrio vaidelyte, 
tarė:

— Tu eisi, .Jaunute L.j 
Toji linkterėjo galva.

n.

'SAULE'-
f „;•*« ._________ ,

.......ii ‘ ‘

X' *♦
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vaieziai, ta pastebėjo pranesze
vyriausiajam kunigui-kryviui.
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Vienas isz užmusztuju 
ddr gyvas. Ku daryti ?

■— Nosžkite ji in mano 
kambari ir apžiūrėkite žaizdas!
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’ nenori paklausyt to pono ir pa-
..... .Ji __ _

Gerai žinai, kunigaiksz-

1 nenori paklausyt to pono ir pa- 
r Muszt stabmeldžius! — silildi jo žmona?

‘ * ’ ’ ’ 1 — Gerai žinai, kunigaiksz-
. ti, kad pasiaukavau dievams 

Vadus, skerdynes metu, kaž tarnauti! — drąsiai atkirto
* • i

riko:
E 
r

Ir mėtėsi su kardais ant nekal
tu žmonių:

pagriebė Jaunute in* savo na-
* • • 4 . • i 1 • • '

gus....
miszku giluma...
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Pagaliau radęs, mergaite, 
ute in' savo na-| — Nora— Nora daugiau# jokiu die. Nepatiko Itryvaicziam vyriau

siojo kunigo kalba. Vienas isz 
ju* net ięždryso prabilti:

Kunige, sulyg musu se 
nu paproeziu 
būdavo deginami aukomis die- 

mimnmi
Bet vyriausias kunigas stnar-.

J

L *|,

—' įprieszininkai i

Pagriebęs ja atsitolino in vu, kaip vienas Krikszczioniu | 
J

Tuo akimirksniu lyg perku- 1° karalius.
Dievas! — sziur’kszcziai prabi- t

— Kitu nepripažygtu, isz- 
skirus musu — Lietuviu die
vus.. j — tyliai atkirto vaidoly- 
te, nuleisdama akis.

Gyvi susi m a i - 
žmones su 

visi iszlcke in vir
ažu — pndebosen... Szventyk
ios ir piliakalnio vietoje pasi-

uai sudundėjo 
še su žuvusiais, 
arkliais...
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Iki dienai pilaitėje neliko no’kiai ji iszbare: 
ženklo kad vakar ežia buvusi 
szventykla, kad szioje vietoje 
garbinta dievai. Pasiliko tik 
jauna vaidelyte, lyg žoles ran
kiotu.

Ausztant atvyko kuopa gin
kluotu žmonių. Pastebėjo jau
na mergaite, pagavo 

susiėmusios už klausė:
— Ar neesi 

žinyczios ragane?
— No esu ragane — drąsini 

atkirto Jaunute, u- 
tarnaite vaidelyte...

— Ragane! — suriko vado
vaujantis kuopai ir kirto jai 
per veidą...

— Sakyk kur randasi tavo 
draugai?! — szauke vadovas.

Sukaposime, 
jei nenorėsi tiesos sakyti!

— Nežinau, pone! — įvir
ai atsake Jaunute.

— Pakart ja! 
lokiai kažkur siau szauke vadas

Bet isz būrio niekas nesijudi
no jo insakymo pildyti...

— Ka chamai dar neklau-
— roke Lonkpalaikis 

vadas ant kareiviu. — Norėjo
te musu tikybos, turite ja! ir 
vienam isz kareiviu kirto kar
du per galva parblo'kszdamas 
ji be dvasios.

Priesz toki vado pasielgimu 
visas būrys iszsitrauke kalavi-

g ra

vaips, o po gelbėjami,..
b J ~

ja ir už-

#

apsupo aukuru ir pra-

dėsi atskirai szaukdami Perkū
no pagelbos, kad dievaitis savo 
ugningomis strėlėmis isznai- 
kintu Lenku užpuolikus, kurie 
Didžiajam kunigąikszcziui Jo
gailai galva apsuko.

Po maldų visi iszsiskirste, 
pasiliko tik viena vaidelyte, 
kuriai reikėjo saugoti szventa- 
ja ugni idant ji neužgestu.... 
Greitai ir naktis užslinko. Tik
tai szilai oszia 
riaumoja...

Vidurnaktyj in žinyczia at
vyko du vvrai isz artimu kai
mu ir paprasze kryvu kryvaiti sysite?! 
pakviesti.

A’aidelytc davė ženklą... At
vyko vaidyla ir paklausė:

— Ko norite?
—> Norime pasimatyti 

vy r i ausi u o j u ’k u n i gu!..
— Koki no reikalu? Kuni-

Sakykit ko-
Asz galiu isz-

iszSiskirste 
vaidelyte

su

szventvklai gresiąs

i i Meszkuczin ’’

bot dievu

sudeginsime,

— dar gar-

jus... Vienas isz kareiviu 
sinaneziai prabilo:

- Lietuviai kareiviai! Jei-
iszgama Jogaila, musu ku-gu

nigaiksztis, pardavė mus Len
kams tai dar noreiszkia, kad

gas dabar ilsisi.
kino reikalu ?
klansvti...

. -^-‘"Mės norime praneszti vy
riausiajam kunigui, kad musu 

pavojus
nuo nežinomu ginkluotu, kurie, mes daleistumem Lenkams mu- 
sziandien po apylinkes jodine-^ su brolius žudyti!
darni klausinėja, 
musu szventykla...

— Gerai, paszauksiu
riausiaji kunigą. — Tai tares 
vaidyla pranyko.

kur randasi

v v-

Bet dar kalbos nepabaige, o 
jau Lertkas-vadas drybsojo isz- 

Vado draugai norėjo 
iszsprukti bet visi krito nuo 
Lietuviu kalaviju.

si t ieses.

Kareiviai
Neužilgo prie laukiancziuju užbaigė su Lenkais ir ju seb- 
-a a a a a * a " • • e . • a

—: Tiesa, buvo laikai, buvo 
paproeziai, bet dabar senu die
vu garbintojai negali jais sek
ti. Iszgyde ji, leisime gryžti ji 
laisva pas savuosius, tegu pa
pasakoja visiems, jog senu die
vu garbintojai netrokszta ker- 
szyti!..

Nutilo visi kryvaieziai, nu
sileisdami Kryviui, nes supra-

liko griuvėsiai ir slėnys — ly- &tsihepe: 
guma...

Gyvi liko tik nedėkingasis 
vadovas, du isz būrio jo paly
dovu ir apalpusi Jaunule.

Nebuvo kas darvt: 
nedėkingasis vadas apalpusią 
be žado, Jaunute... Ir visi ke
turi pasinėrė osziancziu misz- 

gi luinoj...

paėmė
y

Tame akirnirksnyj karaliene

tai

I

laisvus
ežius senus dicvps, nori amži
nais vergais paidaryti ir ant 
musu sprando jodyti. Susipras 
kada nors Lietuvos vaikai, kad 
tėvai sziandien negerai daro,.. 
Sunku, oi sunku, bus isz sveti
mųjų vergijos pasiliuosuoti.

— Mes, garbinantieji senus 
dievus, niekada negalime ate- 

pasiduoti.
Privalome iszsisklaide po Lie
tuva palaikyti musu senąją 
Perkūno tikyba: privalome am
žina ugni iszlaikyti iki pasku
tiniosios. Nors prisieitu mums 
girio.se slapstytis, su lokiais 
gyventi — szventu praeiti mes 
privalome iszlaikyti. Kas isz 
musu iszsižadetu savo prabo
eziu tikėjimo ir parsiduotu 
Jankams — tebūnie prakeiktas 

* ir tegu Perkūnas ta nubaudžia!
Vaidyląp ir vaidelytes pritar

dami suszuko:
— Tegu didis Perkūnas ta 

nubaudžia!
— Klausykite! — tose kri

vu krivaitis/— Musu priešai 
invairiausiu priemonių grie
biasi^ kad mus jsznaikinti. Jei-

jonams- Lcn k ams
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— ■Delko \neduodate 
Lietuvaitei baltos jupeles, kaip 
visuomet prie krikszto? Gal 
greiezrau panorėtu musu Dieva 
pažinti.

— Iszgama tas, 
baltos Lenkiszkos 
iszsižada savo tėvu paproeziu 
ir tikėjimo! — drąsiai atkirto 
Jaunute.

Karalius ir karaliene nutilo. 
Karalius nuleido galva.

Nutilo visi... Lietuviai ir 
Lenkai su nuostaba žiurėjo in 
silpna kunu, bet galinga dva
sioj vaidelyte, kuri be baimes 
stovėjo priesz savo kunigai'ksz- 
czius, kaip simbolis nuskriaus
tosios, per Jogaila, Lietuvos, 
kuris del skaiseziu Lenkes — 
Jadvygos akiu parsidavė Len
kams. Suprato tai Lietuviai

>

kurs, del 
sermėgos,

Sį ....... .. .............n, t

Obajuj pu i kės Kalėdas turėjo, 
Mat laiko buvo, tai ūžti galėjo, 
Tiktai su pinigais beda buvo, 

Ne pas visus juju buvo, 
Ne visur pinigėlis skambėjo.

Vienas boselis sumislino, 
Kelis galonus namines 

pargabeno,
Mane isz to bizni padaryti, 
Del savo burdingieriu 

pardavinėti.
Kaip pradėjo gerti Subatoje, 
Gere ly

ATakarc musztis pradėjo, 
Ir vyrus isz stubos iszvarinejo.

ku
ito,'kad taip pasielgti bus už vis 

geriausia.
Dievu stabai, po senovei, pa

statyta in vietas ir ant aukuro 
suliepsnojo vaidelycziu kursto
ma szventoji ugnis.

III.
In rusi, in maža kambarėli 

kur vyriausias‘kunigas — kry 
vis gyveno, kryvaieziai atnesze 
sužeistąjį Lenka-vada. Vyriau
sias kunigas paliepęs visiems 
iszeiti ir pasiliko su juo tik vie
nas. Nuemes 
szarvus ir ginklus ‘kuo ati
džiausiai apžiurėjo žaizdas* Su
žeistas buvo sunkiai. Žaizdas 
apdėjo gydaneziomis žolelėmis 
ir paguldė ji savo lovoje. Pats 
gi, sėdėdamas szalimais, budė
jo ir slauge ligoni.

Treczia diena sužeistasis at 
vere akis ir paprasze gerti. At
sigėrės apsižvalgė ir, pamatęs 
rimtumo ir kilnumo pilna kry
vi — kunigą, paklausė:

— Ar neesu jau danguje? 
Rodosi buvau užmusztas?...

— Ne užmusztas, tik sužeis
tas, atsake kryvis.

— Kur ta mergina, kuria, 
rodosi, musziau? —klauso su
žeistasis.

— Kokia mergina ?
Toji, kuria liepiau pa

karti... ji ragane!..
Kryvis nutilo, nes suprato jo 

kalba. Suprato kokiame pavo
juje buvo atsidūrusi Jaunute, 
vienturte jo dukrele. Suprato, 
jog tas, kuriam dabar jis su
teikė pagelba, butu ja nužudęs. 
Kryvis nieko jam neatsako ir 
szis greita vėl užmigo.

IV.
Už savaites po szitu nuotikiu 

Meszkucziuose visi ramiai at
likinėjo savo pareigas. Jaunu
tei reikėjo iszvalyti ir sutvar
kyt i tėvo—kryvio kambarėlis. 
Sužeistasis jau beveik pasvei
ko. Žaizdos, s

nuo jo sunkius 
ir ginklus ’kilo

VI.
Urve, jauno Lenku magnato, 

Viktoro Kozolnpskio (Kozo- 
lupskis tai tas vadas, kuri Jau
nutes tėvas — kryvis iszgyde) 
senos pilies, ant szlapiu sziau- 
du saujos gulėjo jaunoji mer
gaite. Prieszais ja stovėjo in
das vandens ir sausos duonos 
plutele...

Kodėl dieVai mane ap
leido? Už ka mane atskyrė nuo 
seno tevo-kryvio, nuo motinos 
Lietuvos numylėtos tėvynės,numylėtos tėvynės 
nuo draugiu vaidelycziu?!...

Verkia jaunoji belaisve szal- 
tarne urve uždaryta. Už ka?*

Už ta, kad nenori būti pono 
Kozolnpskio žmona. Kas diena 
lanko ja Lenkas, krikszczioniu 
kunigas, aiszkindamas tikėji
mą in krikszczioniu Dieva...

:— Kodėl velnio iszsižadeti 
nenori? — klausia kunigas.

—r Jokiu velniu 
žinstu. Nesuprantu apie ka kal
bi,— atsake Jaunute.

— Pa'žink Vienatini Dievą, 
ir busi laisva, —- mokino kuni
gas.

isz karaliaus veido iszraisz?kos 
ir taip pat nuleido galvas.

— Leisk man, kunigaikszti, 
gryžti in Lietuva! Delko ežia 
mane jie laiko urve?....

Iszgirdo ta nusiminęs del to 
Vytautas ir akirnirksnyj prie 
jos priszoko:

— Kas tave laiko urve?
— Gi tas, kuris nori,

asz tapeziau jo žmona. — Ra
miai atsake Jaunute.

— Nuo szio laiko esi mano 
loboje. — Tvirtai pasako Vy

tautas. *

Jaunute puolė jam in kojas...
— Tu vienas, kunigaikszti, 

pasilikai isztikimas musu pa- 
proeziams. Matosi, kad neesi,

kad

? o Szv. Jono dienoje,

Su peiliais badėsi, 
Akmenais daužėsi, 

Kruvini po strytus bėgiojo, 
Ne czeveryku neturėjo. 

Ant galo palicije susimylėjo, 
Burding'bosi suėmė, 
Pas vaita nuvede, 

Gimines užstate belą.
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Newarke buvo szokis 
Ne bile kokis, 

Szoko ir linksminosi, 
Kiek tik kam norėjosi, 

Merginos su moterims 
maiszesi, 

Kožna isz savo dukrelių 
gėrėjosi.

Ne dyvai, juk ir peleda isz 
savo vaiku gėrisi,

Isz juju skaistumo stebisi, “ 
O ežia szirdeles mama,

Isz dukreles savo. — jau gana. 
Bet kada kvaraba inlindo, 
Kad keliu merginu nuo 

skrybėlių papuoszai dingo,
O kad girtos buvo,

Tai ne paezios nežino. 
O mano szirdeles, 

Bjauru žiūrėti kaip pasigėrė 
mergeles,

Juk ne dyvai po kelis stiklus 
trauke, 

Nuo namines ne nesusirauke,
Ne apsileidžia, 

Norints pasileidžia,
Ka daryt, kokios mameles, 

Tokios ju dukreles.
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II— Juk gi, sakiau, kad esu 
pasiaukavusi savo dievams 
amžinai tarnauti! — tvirtai at
kirto Jaunute.

Jokiu dievu pasauly nė
ra, kaip tik vienas Dievas!

■— Kam mane varginate sa
vo dievais? Griežtai pasakiau, 
kad pirmiau mirsiu, bet savo 
dievu neiszsižades’iu. Pasakyk 
savo valdovui, 'kad mane gra
žintu in Lietuva, tegu žino, 
kad asz be tėvynės negaliu gy
venti, vis vien asz žusiu...

— Ne žūsi, panele! Mes ta
ve prižiūrėsime, Privalai tapti 
žmona szviosaus pono Kozo- 
lupskio... Jis tave insimylejo! 
Supranti? — su apmauda pa- 
aiszkino kunigas.

— Ne busiu jo žmona! Ne 
busiu, sakau tau, Lenke, kunl-

i

Pamatysime!...
Ir kunigas iszejo isz kaleji- 

W 1 1 Mb W « A

kaip kiti, iszgama.
Po to susijaudinimo, visi nu

rimo ir pradėjo apie kitus da
lykus kalbėtis. Prasidėjo puo
ta.

Vytautas Jaunute atidavė 
savo palydovu globai.

Po kiek laiko Jaunute giyžo 
in Meszkuczius.

Žinyczios ju nerado. Rado 
tik kaulus su žeme sumaiszy- 
tus. Szen bei ten mėtėsi sudau
žytu dievu gabalai ir aukuro 
liekanos. Karcziai verkė Jau
nute neradusi savųjų ir mylimo 
tėvo — kryvio. Kur jie pradin
go? Niekas pasakyti negalėjo. 
Tik žmones pasaltojo, kad, po- 
tai nelaimingai katastrofai, 
niekas ežia gyvos esybes nema
tęs.

Jaunute, apžiūrėjusi szven- 
tyklos griuvėsius karta suszau- 
ke apylinkes gyventojus ir, su 
gailesio ir aszaru pilnomis aki
mis, taip in juos prabilo :

— Musu 'kungaiksztis Jo
gaila, del skaiseziuju Lenku 
karalaites akucziu iszsižadejo 
savo praboeziu tikybos, papro
eziu ir paniekino senus musu 
dievus... Ilgai, ilgai dabar busi
me Lenku vergais.. Kolei Lie
tuviai nesusipras esą lietu
viais... Ateis valanda ir vėl isz- 
sivaduosime isz Lenku užkrau
tojo jungo..

Tai pasakiusi pradingo skur
džiame giriu oszime....
ginus jos niekas nemato. Tik
tai senoliai pasakoja kad ji gi
riose pasislėpusi iki sziu laiku 
szvontaja ugni saugoja, lauk
dama .valandos, kada Lenku 
užkrauto jungo paskutines žy
mes pranyks. Tik tada Jaunu-
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kuni- rais, prisiartino prie vaidelytes 
gas kuris praėjusiame vakare sveikindami:

— Buk pasveikinta dievu 
tarnaite!

Bet Jaunute pradėjo verkti...
Vienas isz kareiviu tarė: Mes 

nekalti. Mus vede Lenkai su
naikint žinyczios ir iszkirst 
szventu ąžuolu betIsz pradžių 
nežinojom in kur mus veda. Ne 
turėjome sumanymo senu die-

prisiartino vyriausiasis

kalbėjo in susirinkusius,
— Praneszate, kad ginkluo

ti žmones jeszko szios szventos 
vietos?...

■— Taip, kunige! — atsake 
atėjusieji ir pasilenkė priesz 
kryvi, kuris, drebanezias ran 
kas pakeles, palaimino atėju
sius. * .

inkluotuju? vu garbintojus skriausti... Te-— O kiek tu
— klausė kryvjs.

— Kiek tai nematom, tik 
du isz ju susitikom.

— Kai jie kalbasi tarp sa-
ves ?

<r

Vienas kalba Lietuvisz- 
kai, antras 
mat v t

visai nekalba — 
musu kalbos visiszkal 

nesupranta.
— Lenkas — pridūrė vai-

dvla.*

♦ * *

In viena karezema Szenadoryj 
užėjau, 

Puse tuzino bobelių ten 
paregėjau, 

Mat ten kokis susirinkimėlis 
buvo, 

Tai ir bobelių pribuvo, 
Buvo ir keli vyrai, 
Tarp tu bobelių, 

Ir mergeliu.
Inkaito bobeles, musztis 

pradėjo, 
Net laukan iszsibaladojo, 
Ir szirdeles pokerius 

panaudojo.
Kaip kiaules žviege, 

Kaip kaili lupamos spiege. 
Net vaikai pokerius 

padavinėjo, 
Isz namu atneszinejo.

Mat ant baliuko papyasze’, 
O opia net varda Lietuviu 

aptcrsze.
O ka ? nėra kam pataisyti, 

Ne yra nuo ,ko paveizda imti. 
Vienoje vietoje bobų revo- 

liucijc atsibuvo. 
Kelios in Angflikiu rankas 

pakliuvo,
Už tai kad nakties laike siuto, 

Kaip aplaike bausme ne 
nepajuto.

Buvo ten pakausziu bildėjimas, 
Ir langu braszkejiinas.

Karezema pasiliko be langu, 
Kaip karve be ragu, 

Geriau moterėles apsimal-
* szykit,

in.i (fni'ii I linf inn ii cjfirmnl

ko. Žaizdos
visai uzgyjo.

umaniai gydo
mos, visai užgyjo. Pastebėjęs 
Jaunule kambaryj betriusian- 
czia, in ja prabylo:

Atleisk, mergele, kad 
tuomet nuskriaudžiau tave!...

— Tegu dievai jums, pone, 
atleidžia! — kukliai atsake

gu parsidavėlius Perkūnas mu- 
sza! Tas szuo vadas nuskriau
dė tave ir mes Lietuviai, tikri 
tavo broliai, negalėjome ramiai 
žiūrėti, kaip jis musze per vei
dą musu seseriai. Atleisk 
mums! Melsk dievus, melsk sa
vo draugus, idant atleistu 
mums, jog mes ta szvonta vie
ta, kraugeriszku Lenku krau
ju, . subiaurinome! Jaunoji 
mergaite, gal nori eiti su mu
mis drauge? Kiksz su mumis, 
mes tavęs nenuskriausime. Ne., 
nenori?.. Tad buki sveika!

Po to pasznekesio, visa kuo
pa atsitolino, isz tos vietos kui 
gulėjo užmuszti Lenkai ir ju 
sėbrai. Pagal i au ir visai iszny- 
ko miszku tankumoj...

Valandėlei praslinkus, 
nute, matydama, kad pasiliko 
viena, neskaitant užmusztuju, 
davė ženklą pasislepusiomą, 
kad jau viskas laimingiausiai 
užsibaigė.
Kryvaieziai ir vaidelytes, vy

riausiojo kunigo vedami, grei
tai atvyko. A

Tegu bus garbinami užtai 
musu dievai, kad nuo musu ne
laime atsitolino!—prabilo kry
vis. — Užmuštuosius palaido
kite, bet laidodami akyvai žiū
rėkite — gal dar kuris isz ju 
gyvas! Raide man praneszkite!

draugus,

— Taip, tai musu prieszal. 
Norintieji mus iszžudyti, už 
garbinima senu dievu! — atsa
ke vyriausias kunigas, pusiau 
in atvykusius, pusiau in save.

— Acziu jums, vaikeliai, 
dievai jusu neužmirsz/Mes ga
lėsime gelbėtis: iszsigelbesime 
ir savę ir savo dievus nuo su
naikinimo. r

Atvykusieji dar karta nusi
lenkė Kryviui ir pradingo nak
ties tamsumoj.

Kryvis, iszejus praneszejams, 
paliepė suszaukti in szia vieta 
visos szioje szventykloje se- 
niefns dievams tamaujanezius 
ir dpreiszke;

Kolei diena praszvis — pri
valote dievaieziu stabus ir au
kurą nuneszti in rusi (skiepą). 
Patys gi pasislėpsimo kitame 
urve, už ano štai miszkelio. 
Tik viena vaidelyte pasiliks ir 
isztirs, i 
jeszko svecziai po apylinkes. į Vi»i užmusztięji buvo vi$ai

ko, tikrai pasakius,

1

I tl

ja u-

atleidžia! — 
Jaunute.

Pirma svki savo gyveni- 
me matau tokia gi 
tu esi, mergele!... 
Mesk tuos 
stabus, užmirszk, jog buvai ra
gane ir eik už manos. Busi lai
minga, esu turtingas žmogus!..

Nekalbėk, tamsta, nesą
monių. Asz jpekeno nebusiu: 
asz esu tik dievams pasiauka
vusi. Tik mirtis tegali paliuo- 
suoti mane 
žadu, 
pro duris.

rožybe, kuriaA. • 1Žinai ka? 
urvus, mesk tuos

isz vaidelytes ap- 
— ta pasaki.Ųį;i, iszejo

ragane, mano! —— Busi,
s u ip urme jo po nosimi ligonis.

• Viena< tamsia naktį .ligonis 
netikolai pradingo, net .nopa- 

. dėkojo^kilnioms savo geraąK; 
riams. Mažai kas dol jo nusu-

•Vioiia* tamsia naktį .ligonis
~ ...v

dėkojo^kilniems savo gerada-

mine, nes žinojo, kad už suteik-

ge!...

mo, užtrenkdamas sunkiai ap
kaustytas duris.

VII.
1 Iga i, i Iga i, sėdoj o Ja unute

■

tas geradarybes, nebus jiems

vis. — Užmuštuosius palaido

gu kartais grūmotu koks puvo-'Jeigu gyva iszliks papasakos be gyvybes, iszskiriant kuopos
jus musu szventvklai (žiny- mums, kas per vieni tie
ežiai) ir. kad gyvi nenasidun- ne* buve^ > # «

žmo- ivadova, ant kurio pasirodė 
laklnni crvuiiallau

kenksmingas... Greitai ąpio ji 
užsimirszta...

liet apsigavo
t

užsimirszta

■ • B
Nepraslinko ne rnenesis kaip 

no.tikęt'ai užpuolė naujas .ba

r - ■>,

C? 7 ■ • J ' U

dregname pono Kozolnpskio 
pilies urve, bet niekas jos va
lios negalėjo inveikti. Iszdžiu- 
vo, nuo bado, kaip rudens la
pas, bet savo dievams pasiliko 
isztikimybeje.
magnato pilyje pakilo ypatin
gas trinksimas, szauksmai ir 
ūžesys, ko iki tolei nebuvo pa
sitaikė. , t

Ta diena magnatu aplanke 
karalius Jogaila ir Jadvyga. 
Kadangi Kozolupskis gyveno 
beveik prie Lietuviu rubežiaus 
szale kelio in Lenkija, 
dažnai važiuofdavo karalius su 
karaliene. Jaunasis magnatas 
užsiprasze juos pas save.
Laike puotos Kozolupskis pa

siskundė karalienei, kad be- 
laitivo Lietuvaite nenori Krik- 
szto priimti ir jo žmona pasl-

_______ j r
Karalius paliepė ja paszauk-

• • « . • 1 -K

Viena diena

kuriuo

užsiprasze juos pas savo.

siskunde karalienei

likli.
11 I
ti pas save, pasipiktinęs, kad
laisvu Lietuviu duktė marina
ma Lenku kalėjimo.

Iszbalusia jaunute tiesiog isz 
urvo pastate prieszais karalių.

rys ginkluotu Lbnkp su tuo pa- $zale karaliaus buvo ir kara- • > • •• • * « fe.ožiu vadu, kuri kryvis iszgydo. lieno.
1 . i - f v • * • • 4 * • 1

Dali

dama .valandos, kada Lenku

te staiga pasensianti ir užmig
sianti amžinuoju miegu, o jos 
iszsaugotoji szvonta ugnis isz 
mažos kibirkszties su lippsno-
sianti visus tautinio susi'prati-
mo skraiste...

Tuomet Lietuva nuszvis sa
vo sunu ir dukterų dorybėmis 
ir bus amžinai laisva...

, į I i ■ / T « B t .i Ji į

ir bus amžinai laisva
I

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke 91, 

W. n. ROCiZrATTorAo _ iriH'ii
I i/ii mr i n 41121
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
I

xn-

Subutoje pripuola Szv. 
Silvestro.

— Nmlelioje Nauji Metai— 
Pancdoli ir bus szventa.

— Vėliname visiems
laukti sveiki to laimingo Melo 

visus 
prie gyvasties ir butu laimin- 
csnis ne kaip praejusis.
— Elzbieta Kasavickiute, 

411 E. Mahanoy Avė., likos su
žeista per nežinoma automobi
listą per Kalėdas bet ant gilu- 
kio nepavojingai.
t Petras Kazakeviczius, 25 

metu, 505 W. Pine uli., 
Pancdelyje

idant Dievas užlaikytu

o

mirė 
Locust Mountain 

ligonhuteje sirgdamas ant už
degimo plaueziu. Velionis gi
mė Mahanojuj, yra sūnūs Ado
mo Kazakcvicziaus kuris da
bar g)wona Tamakveje. Paliko 
paezia (po tėvais Mare Fritz), 
du sūnūs, kelis brolis ir sese
ris. Lavonas atvežtas pas uosz- 
vi po 435 W. Pine ulyczios.

— Pancdelyje rodysite “ 
les“ bus uždaryta per visa die
nu nes tuja diena legnliszkai

t Staigai mirė Katre Gri- 
giunieue pas savo duktere No- 
risiene, 510 \V. Penu uli., pa* 
kuria gvA’eno. Velione skuiulesi 
ant skausmo viduriuosią ir pa
kol daktaras pribuvo, motore 
mirė. Velione paliko broli Lie
tuvoje ir czionais du anūkus 
Petra ir Jurgi Stoginius.

— Pati S. Ranionaiczio par
važiavo namo isz Filadelfijos, 
kur turėjo pasdkminga opera
cija Misericorjdia ligonbute.je.

— Franas Vilkus isz Lost 
(’reek No. 2 likos smarkiai ap
degintas per eksplozijė gazo 
Packer No. 2 kasyklose. Gydo
si namie.

Tamaqua, Pa. f Antanas ^u- 
kauckas mirė nuo dusulio sirg
damas keliolika metu. Velionis 
paliko paezia ir tris vaikus. 
Prigulėjo prie parapijos Saint 
Clair ir Moose draugystes.

Sau-

tą ja diena legnliszkai 
apvaiksztineS Naujus Metus.

— Albertas Sz
jau nekarta pakliuvo in palici- 
jos rankas, likos aresztavotas 
už nepadoru pasielgimą ir už
darytas kozoje, kur bandė pa- 
siskandvt bliude vandens, bet 
ant giliuko nepasiseku. Praei
ta meta būdamas kozoje norė
jo pasikart.

— Sc redos

retins, kuris

ryta sudegė 
lemphauze prie Maple Hill ka
syklų, kurioje radosi 400 elek- 
trikiniu ir 200 seifli žibineziu.

Laike szermenu 
B<»nenl>ergerio, 
žmones sau 
ban ežios

Jono 
Nicolas, 

perstatų, kad ži- 
žvakes iszduoda isz

savus stebuklingus regėjimus o 
vaszkas varvantis nuo žvakių 
formavosi in rožes. Vieniems 
nudavė kad liepsnoje mate Mo
tina Dievo su Kūdikėliu ant 
ranku ir laji regini galima bu
vo matyt net per 45 miliutas. 
Ar tik Airisziams akys neuž- 

°tu

Dievo

tomo, o gal nekurie turėjo 
mucz. ”

Fajerbosis Benas Lloyd 
ir James Parfitt likos smarkiai 

City ka
nu vežt i in

žeist i automobilinėje

apdeginti Mahanoy 
syk lose ir likos 
Ashlando ligonbute.

Seredos nakti likos su- 
nelaimc-

je ant Vulkano kalno, aptieko- 
rius \ . Milius, supjaustytas 
jK?r stiklus, vadus pa linijos Mc
Laughlin kuriam sužeidė gal
va ir sk v a jo ris Foley. Visi va
žiavo Szvabonio maszinoje, isz 
Szcnadorio, o
buvo slidu, sutiko ant kelio ki
ta maszina ir geisdami apsi
saugo! nuo susidūrimo, kitos 
rodos ne buvo kaip pasukt in 
.-žali, pataikindami iu stulpą. 
McLaughlinas likos nuvežtas

kad t a ji vakara

Mcljiugldinas likos 
in ligonbute ant sutaisvmo.

PRANESZIMAS.

Pranesziu savo tautiecziam 
jog persikėliau in nauja vieta 
po Xo. 1333-1339 H. Centre St.

jau krerptis In
(t.l

Kreipk it es
(t.D.3O

Todėl pranzau, 
nauja vieta.

Louis Wasch, 
Upholsterer & Hardware.

Bell Teleponas 357-IL

ANT RANDOM
Penkių ruimu namas ant Ca

tawissa ui vežios, e 
cnt adreso.

Herman Coffee, 
34 W. CWt re St

Mahanov Citv, Pa.
■■ ..- _____ J ____?

EKSKURCIJA 
in NewYorka

NEDELIOJ 8 SAUSIO 

$4.00 ^u^e^avas Tikietas 
Treinns apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7:20 valanda vakare.

• *

LeMghiYalley 
Railroad

Frackville, Pa. — Per Kalė
das Lietuviu bažnyczioje laike 
Misziu Szv. 6ta ir lOta valan
da, vietinis vargonininkas 
Prof. Jonas Daugirda užganė
dino visus parapijomis su sa
vo choru, kuris su pagelba or
kestrus puikiai atgiedojo Ka
lėdų giesmes. Orkestrą susidė
jo isz sekaneziu

Riankieris, 
Skripstimas, Albertas Makalo- 
nis ir Jonas Ekulaitis grajino 
ant smuiku; Vincas Alwin ant 
klarneto; Alleų Kraitzer ant 
cellos ir Tarnas Kraitzer ant 
korneto.

riu t i n is

ISZ
Vincas

A lleų 
Tanias

muzikantu:
Juozas

Juozas Stepailkeviezius, 
likos sužeistas in abi kojas ka
da motorciklus apsivertė ant 

Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti.
.)<>•

Jonas Kailauckas 
Kalėdas šukele revoliucije 
mie ir jp prisiegele Mariute bu
vo priversta jeszkoti pagelbos, 
bet .Jonas užsispyrė ne eiti su 
dėdėms už »ka likos 'padovano
tas bilems, bet ji priverstinai 
atvedu pas skvajeri, kur turė
jo parupj’t 500 doleriu kauci
jos.

per 
mi

Girardville, Pa. t Mikolas 
Petraitis, 50 metu, mirė Ash- 
lando ligoifbuteje po ligai ke
liu sanvaieziu. Velionis buvo 
nevedus ir buvo ant burdo pas 
savo broli Joną.

Philadelphia, Pa. — Petras 
Verminskas, likos pastatytas 
po $500 kaucijos už perdurima 
Konaldo Oszezallk, 1630 N. 
Hutchison ulyczios, laike pesz- 
tyniu Petro siūboje.

Boston, Mass. — Pereita sa
vaite nakties laiku užsidegu 
Titaus Greviszkio namas Ko.v- 
buryje. Ugnis taip greitai isz- 
siplėtė, kad gyventojai netik 
savo rakandu iszgelbet nespė
jo, bet tūli ju patys vos pabėgo 

Viena mote- 
o keliat as1

nuo

vienmarszlkiniai. 
ris udege mirtinai 
žmonių apdegu.
Namas buvo didelis, perdirb

tas isz seno hotelio, ir jame gy
veno 24 szeimvnos. Keturioli- 
kos ju rakandai nebuvo
ugnies apdrausti, todėl jos turi 
dideliu nuostoliu.
Bet daugiausia nukentės pats 

savininkas, Titus Greviszkis, 
nes ugnis padare apie $100,000 
bledes, o namas buvo apdraus
tas tik ant $50,000 — tik tiek, 

buvo.kiek ant jo niorgieziu
Taigi, kas isz apdraudos kom- 

ta pasiims 
morgiezninkai o paežiam Gre- 
viszkiui neliks nieko.

paniju bus gauta,

Antanas Szata, 42 metu 
vakar buvo 

rastas negyvas lovoje savo na- 
202 Otis

amžiaus vyras,

inuose, po numeriu
St., Cambridge. D-ras David C. 
Dow pripažino, kad mirties 
priežastis buvo alkoholizmas. 
Tai jau antra mirtis, kuri pe
reita savaite atsitiko Cam-
RtHrlrwLtm 4z\<« ’irs rw z* ra i

V*1'
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MOKSLAINE DEL NAUJU KONGRESMONU.
kongresmenai 'kurie likos iszrinkti paskutiniuose rinkimuose yra
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Nd.'126 Penkios Istorijos apie

I

Knygų
. Įm.,^1. —.i

, 4l

A ' taJ « ta* * ‘ 4 |
"V

I
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Nn. 100 Tūkstantis f linktų ir

i ►
Ji r

I

Viena” puiki didele knyga. 27 Ąra-
bfezkos istorijos. Yra tąi ketvirta

Duras xgyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trya 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis i.ž savo poną. 
61 puslapiu..................................... .15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūkta 
pustyniu, Pelcniutc, Du brolci Vargu-

“grinoriais”
ir nežino kaiip turi pasielgt atvažiavę in Wasbingtona. Del tokiu yra moksląine, kuri jiems
iszreiFzkinoja kaip turi daryti ir‘kaip pasielgti laike pildymo savo dinstu.

Altoona, Pa. t Po trumpai A v. pas grabo riti A. Radzevi- 
cziu. Jeigu randasi giminiu ar
ba pažystamu, meldžiami atsi- 
szaukt 'pas graboriu A. Radze- 
vieziu; yra daug svarbiu reika
lu.

ligai persiskyrė su sziuom svie
tu Juozas Kanceviezius, 47 me
tu, palikdamas dideliam nuliū
dime paezia, 3 sūnūs ir 
teres,

3 duk- 
broli Filadelfijoj ir .se

serį New Britain,' Conn., kaipo 
ir tęva ir dvi seseres Lietuvo
je. Velionis paėjo isz Suvalkų 
redy'bos, Bal'bieriszkiu parapi
jos, Rudzakampiu kaimo. Bti- 
vo palaidotas su 
apetgoms ant S.S. Petro ir Po- 
vylo kapiniu. Pergyveno Ame- 

27 metus 
budo žmogus 
savo draugus.

bažnytinėms
t

rike i

i r
bu v o 

mvletas
linksmo

per

Pittsburgh, Pa. j- A.a. Sta
nislova Pau'ksztiene 
Stapczinslkiute, kuri mirė 17 
diena Gruodžio, likos palaido- 

u bažnytinėms ap
eigoms ant Szv. Kazimiero ka-

“"L

po tėvais 
kuri mirė

ta 20 diena

— Mums pranesza, kad p-ne 
Butėnienė, žmona žvmaus ba
ritono, Jono Butono, kuris da
bar mokinasi Italijoj
ergą liga pleurisy. Ji dvi sa

va it i iszsirgo namuose ir buvo 
begijanti bet atkrito ir reikėjo 
vežti ligoninėn.

Randasi ji dabar jau 
savaite Mary Immaculate ligo^ 
nineje, Jamaica sekcijoj. Ji la
bai trokszta, kad Lietuviai ja 
atlankytu.

.o sunkia:

i

antra

Valandos laukvmo

yra 2-3 po pietų ir 7-8 vakare 
kasdien.

— “Kaunas,
1927 — \rasario 29

Gruodžio 19, 
“Majestic“ 

isz Cherburgo važiuoju. Ruosz- 
kite visur.“

Tad apie Vasario 25 dienu 
sulauksim Amerikon garsu 
Lietuvos operos daininilika 
musu sena Amerikieti 
na Sodeika.

Vasario 
Amerikon 

operos

O‘

Anta-
—V.

KVITU knygele Draugystėms del iaz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke * - - • 25c.

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

J 7
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spnuda to« puikią* knygOM,' tas parodo tfe ir Skuputfe. 60 putalapiu.........15c
kad žmonoms ji labai patinka. 704 No. 123 Dvi istorijos apie Valdi- 
didclu pualupiu, 150 paveikslu, gera laieras'ir apie Bedali. 44 pus.........16c
drūta popiera. Drticzlal ir puikei ap-| no. 129 Keturios fetorijos apie 
daryta audeklinei* tezmargintafe Ketvirtas prfeakymas Dievo, Keliau- 
vlrszais. Didumas knygos 9% per 6 % 'tojd in Szvcnta žeme, Bc^a, Tam»u- 

• • lota* • Ii ta a Ak. !

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
I 
putalapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00J 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minnliszkas apraszymas, 202 pus. 38c gtM turi savo vieta, . Ka pasak* ko-

No. 103 Vaidelota, ' apisaka 'isz 
pirmutines puses szimtmeczio, Už
imta isž Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puilapiu. . .35«

No. 104 Trys Istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalalis Žmogus. 121 pus...25c . *

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

No. 106 .Penkios isterijos, 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė,

kad žmonoms ji labai patinka. 704

No. 129
audeklinafe tezmargintafe Ketvirtos prisakymas Dievo, Kėliau-

I 4 6 1^*1 ’ ~ I Wr W F1 "e w •rf ▼ ’wf y 'w*' V w"* ■’*' """ '■

colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 nufl prigauna. 68 puslapiu...... ISc
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- n.. 131 Puiki istorija apie Jon:>- 

kus «prAv.yma,\ didele knyga, 404 H2a Korczaka. 262 puslapiu.... 35o
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius. isz ValcncZijoS, Kožnas dai-

daryta

Puiki istorija apie Joną-

tra* pacziuajaa. 76 puslapiu.. . ,26o
No. f33 Dvi fetorljota apie Neuž- 

mokamata žiedas-ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134 Dvi Isterijos .apie Baitai 
žudinsta Ir apia Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 138 Penkiož istorijoj apie 
Andrius Seksiukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas Jio sunu dideli, 
gallneziu ir apie karalaite Gulbe, ąpie

ras pacziuajaa. 76 puslapiu.
♦ , V * f

« • • * o • ą e • • • • • • • e • • 1

I

žalnleri ir apie tai kaip giltiną pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20.

♦ I

No. 136 Keturios istorijos apie

.28c 
apie

— ’ r J

Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti,

žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
[ žudinsia, Rastinukaš, Kumelaite prie 

tvoros. 121 puslapiu ...
No. 137 Pasiskaitymai knygele: a j*

...25.

Debesėlis. 77 puslapiu..................20c
No. 107 Keturiom istorijos, apia 

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
n e j’a nevalioje, Javorovas ir Jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus primipimąi, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje tejpgi randasi azitle apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos prejta sži- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip, pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. -.25^

. .38c

Nauji metai, Dainele, Kvaily*, Nu- 
m i raliu ir velnias arba moterea iaz- 
mintingesnes už vyrus su paveiks)*!*, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalia meto, Apie Pavasari,.Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia advente ŲĮgymi
ro o Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, sudrinki- 
tnuosia Ir t; t, Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žrąpniu sk a tezių a, 
Saule geriausia‘vadihtoji ...

No. 13* Keturios istorijos apie 
(rlanda, Robertas velnias, Medajuž 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................29«

No.' 139 Trys isterijos ,apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 16c

. i , • «

hjo Jėzaus, M i dės, Kaip turite pasi-

15c

žint atmaina oro. 59 puslapiu
■ Na. 109 Septynios fe tor y o«, apie 

Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cho|cra, Kytras rabinas,' Mano klapa- 
I
lios pasakatea apie čigonus, Vilios

gyveno 
buvo

Velione 
Side, 

krikszczioniszka motore, 
g parapijai 87 kuopa IL K. Susi
vienijimo. Paėjo 
guber., Nemunu par., 
kiti sodžiaus. Paliko dideliam 
nuliudimia vyra Jurgi ir viena 

kaipo daug

pinui. 
Xort h gera

S’ ;* i

ir 
pri- 

ulejo prie In Dangų Žengimą

sose r i Lietuvoje, 
giminiu czionais.

s *

V ,>■ e r ’

I Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis,
i

isz Vilniaus
Misisz-

I •?
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tai su manu paežiu (tlzukfežkai) J Ke-

rodos te. liaudiniu
Dabai smagi 
. > ... /. . 20c

Chicago. — Sveikatos de
partamentas paskelbė kad pro
hibicija žymiai padidino Mkai- 

mireziu nuo
i n veda n t į/. w i ■ > v»,j««, 

Chicagoj nuo alkoholizmo mir
davo 2 žmones isz 100,000 gy
ventoju. Padidėjimas mireziu 
invyko ne tiek del blogo mun- 
szaino, kiek del per didelio jo 

Szimet nuo mun- 
Tiek 

mireziu tyrinėjo koroneris. Bet 
tai tik dalis mireziu nuo mun- 
zaino nes tik retuose atsitiki
muose daktarai pranesza tikrą
ją mirties priežasti, nes niirtios 
nuo alkoholio skaitosi korone
rio “keisu“. o niekas nenori 
su koroneriu turėt reikalo, 'ro
dei daktarai mirtis nuo mun- 
szaino tankiausiai priskaito ki
toms ligonis ir tuo iszvengia 
koronerio tyrinėjimu. 'Eik stai- 
guose mirties atsitikimuose, 
kur negalima iszvengti koro
nerio tyrinėjimu, praneszama 
apie tikrąją mirties

CZ1U 
Priesz

alkholio. 
prohibicija

naudojimo.
szaino mirė 294- žmones.

keisu”.

priežasti.
N!------ 1N .

Brooklyn, N. Y. — Aleksan
dra Ubeikii 45metu, 129 Hope 

22 dienaSt., Iniira Groudžio 
paszabvotus 416 Metropolitan

• t
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No. 140 Keturios istorijos apie 

Kalvi Paazku, Atsitikimas eonam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu t..... .. 15o

No. 141 Keturios istorijos ajie 
fe asJ M lį •* I :

Paveikslėliu ir t., 
knygele." ^8 puslapiu

’ . t į .
No. 110 Sziupinfe, puikiu akai t y-

ežios istorijos: Die^o sureja, V ei ritas

t. •V" v-<

M'teziutes pasakojimai, Pasaka apie ■
mu (Antras dalis) talpinąs! ickan-

______ - -į' w Į

narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas fezvadavo savo paezia 
Tabakicrka", Kaip žydas moka gestef-

žibinte bažnyczioje, Sugertuvės trau- 
kije, Alute duktė kūn.’ Kernlsus/ Bb- 
ktaztaa ant salos Dago. 64 pus. . .t9Oc

No, 142 Trys Istorijos apie t*a- 
eu- 

•Zo Jembausko, Osiecma. 40 pus. i te
No. 143 Trys Istorijos apie Vėl- 

niszkas malūnas, Kaip studente* lojo 
o 
puodą, Dainele. 47 puslapiu..

«4<
X.: S-v . Į \ f*

ic■« 1>■>w».ii

AUTOMOBILIUS DEL KARALIAUS PACZIU.
&

Arabijos..karalius nešuliui davė padirbti keliolika
• 1 • lt t A 1 • • » 1 » I h 11 4 f
Arabijos.karulius nesenei davė padirbti keliolika auto

mobiliu del savo naudos, Anglijos’dirbtuvėse, bet szilas auto
mobilius likos specialiszkai padirbtas del jojo daugelio pa
ežiu jaigu jisai in kur keliauna.

‘ aMKiorKB, ™.P zyo., mm ge.zy- gyvenimo. Nuopol.l M.t.
“ padaryti, Patek, .pi. arkluk.-ku- JenlbaUEko. 0,lKm. 40 pus. i

________ —____________ nu—_____
«■» o i e* i i— — i oo w o woo

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto I
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS

Szita knyga nauja ir dar lietuvioniB mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau placziai vartojama kalba ESPERANTO. Esperanto kalbos gra- | 
matiszka yra n o isz pasak y ta i lengva ir vidutiniuzkai prasilavinęs žmo
gus ja gali iszmokti in viena diena laiko.
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.
Kas pirks szia knyga, tani priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip ga
lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užšokimus ir pinigus 
siuskite sziuomi adresu:

A. S TREOZIOKAS
197 Adams Street,

Esperanto kalbos gra- j 
»bfii h ac 4 tavi

Knyga susideda isz 170
Preke su prisiuntimu tiktai $1.00.

Newark, N. J.

*«*Ma>eM. »

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---- :---- $---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumus del justi 
pinigus yra geria aš negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. /\ ...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta . 
suimt kas-kart augau didyn. Yrą tai saugiau ir geriau 
del, žmogaus kuris dirba ir czedluą, . Dčkile savo 
pinigus in szita. Banka o persitikrinsite ir matysite
dcL žmogaus kuris dirba ir czedlua.

kaip tai pinigai auga su padauginimu Procento.
I, Il ’■ I*1 . H I 4 '
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pruka tripgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu..........................15c

No. iii Szluplnis " 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie bobą ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- Ranka ‘apvaizdos, N ėdat jusli žudins- 
ganfezka lazdele, Boba kaip ir visos

dnlis) 
11a ias malunlnkas pabėgo, Stebuklinga

* ‘ ’ * * .... 15«
No. 144 Penkios istorįjpą. ipie

bobos, telp-fri juokai, rbdos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 18c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin
f Ataji A .a k a.

gai kralvi-žudžiai, Ražaączius iszgąl- 
bsti nog smert, Apie Stv. Kristupą, 
Juokingi stposelei,-Kaip! traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20«

No. 113 Penkios istorijos, .apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man'hakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekės Isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žeirigAli. 64 puslapiu............ ...-.25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasąka, Į»asiszyentimas ku- 
1 - . -
skujinis skaitikas, Juokiu......

» Ii

aĮ>i<į Sierąta, 
1

Ną. 117 , Septyąios istorijos apie 
Ponas ir sziaucaiuą, Ištikimas, sūnūs,

Kas man'hakci acitiko (dzūko pasaka

nigo istorija isz kares, .Vargszo pa-
.2S«

No. .116 Įstojijp i
puikus apraszymas. 119 pus..... 15c

I * ♦

K Viltie* 44

Karalius gentolmonas, Khrezema nuo 
azalija, Vaidutis, Galingi <sžoble, Mo
tina sopulinga, Meile jungus, 
puslapiu . •«,.«•*••••• i.

• No. 113 Istorija api<į Ali Baba. ir 
40 Ra^baiainku. 45 puslapiu, i. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie

ta, Paskutine vale motinos. Paku* 
tninkas, Ar pąs^aukt tęva zokoninka 
Bemadina. 61 purtaplu. ...... 15c x * p •* » * • i

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katilukk, Lietuvos Skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine azalna 
apisakele ...« Z.... *.........' 15c 

■ No. 146 Di4 istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas k u ežios * nakti. 
61 puslapiu .. 15c 

* No. 147 Trys istorijos apte'Raga
na, Keliaunipka Jpną, Vaikinas te 
Stebuklas. .74 puslapiu.
. Ne. 448 tDvi iątorijps apie .Jurta 

te Alena, Pavojinga klaida. h 46 
puslapiu ............... 18c

No. 149 Asctuonios isterijos 
apie Dcde Įsa Amerikos, -pasaka nlanu 
Dządzės (Dzukiszka), Viena nedele 
tolybes, Iszgydintaa, Nedarai dtf*. 
Atsigavo, V/IkiUa,’PauksztelUl ’JAU- 
so/Teipgi keletą jelela f / 
kiu paykaitylpu. 48 puslapiu

aplsakele ..

%

61 puslapiu...

-1O<

DtėdzM (DiukiMkB), viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dtfą, 

_____________________________________________________» — - « a

juo^a.tekUo- 
sltapiu, .j..45c

^Jo. 150 '.keturios Uterijoa; glite

so/Teipgi keletą j rieto

puslapiu
181 
35c

40 Rązbaiainku. 45 puslapiu, i. .15

Vieną motina, Vaikucziu pleflejima\

Dūkte akmertoriaus, Kipru, .Nuapraas-
taAj»» Aut-kiek .užlaiko moteres ps- 
slaptl. 6J pastebiu...,.... ’* S f w

s'- k--- » V ' ------
Vaitas SžvilpĮkiu^ Pis merga, Gražios 
į * _ "*■ ‘ . **T
ralium. 61 puslapiu................... ...15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, 1

• u • • ’ > / ' I I*»

,No. l51, Rankios, istorijos apie 
Vaitas Sžvilpikąs, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka-

i it r < _ ’ 1 * * *ti I
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu........................... 18c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nęmuno. 58 
puslapiu «.•••«•• • ,«•.-. •

No. 121 Trys istorijos 
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu. ... ./. <-« 15c

No. 122 Penkios istoriją* ąpio 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriąus, Jsz- 
gydintas, Budelis X, KuntanifcfU, 
Ir Piemuo. 60 puslapiu........ »15c

* 7 A * "j f

No. 123 Septynios istorijos **pis
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Drūtas Petras, Nuogahs. r 62 
puslapiu.

No. 153 'trys Istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ’... .................

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

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinns nedora žydą. 136 pus.... .25e

No. 156. Pulki istorija apie Malū
nas glrrioje. 77 puslapiu...

157 Juokingas apraszymas 
apie Saviarola, didis klasteris, 
puslapiu.

No. 156 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isstyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu............................... 15e

62

I

1
lr Piemuo, 60 puslapiu.

■ 'IP A Stebuklingas zerkolas, Sidabrini* gra
belis, Drąsus szuo, Kolerą, Senolis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
4 5 puslapiu ,«,..•*,••••< *;•« • ». 15c 

, No. 124 Dvi istorijoj ąpU Dvąri-
I 
puslapiu .................... 15c

No. 128 Trys istorijos apie Pa

. .15*
No.■P’’..' ■*>? 46 

15«
«

"WBL__ ’
GRŪDINIAI LAIVAI ĮSZMESTI ANT KRANTO.

. Ant Didžiųjų Ežeru ana sanvaite kilo baisus szturmai kurie padare daug blodes
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T1 Pi* . 1 „ 1_ _
del

na Pana ir Apie Baisi istorija. 61

akutinia noras, Septynis brolius, Var-
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