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ISZ AMERIKOS
PRAKEIKTAS 

TURTAS
VISI KURIE JI TURĖJO, 

MIRĖ STAIGIA AR 
KITOKIA MIRCZIA.

STAIGIA

(Tiicago. — Nepaprastas 
teismas už palikta turtą atsi
buvo orionais nesenai, kuris 
niekam gero neatnesze tiktai 
netikėtina mirti. Turtą pir
miausia surinko
Hicking, locnininkas auksiniu 
kasyklų Kalifornijoj. Būdamas 
vargingu žmogum, iszkeliavo 
drauge su tukstaneziais varg- 
szu jeszkoti giliuko Kaliforni
joj, kur atrado kasyklas. Hick
ing turėjo gilinki ir dasidirbo 
turto vertes 50,000 doleriu, po 
tam aqileido Kalifornija ir pra
dėjo spekuliuoti. In kelis me
tus surinko milžiniszka turtą 
kurks vis augo, nes pirkinėjo 
visokius biznius ir žeme Chi
cago kuriuos pardavinėjo ir 
dare milijonus.

Naujas iszkoptas milijonie
rius turėjo kieta -szirdi. Turė
jo jisai viena aunu, kuriam ke
tino palikti visus savo milijo
nus, bet sūnelis insimylejo in

Turtą
Samueli u s
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KRUVINAS MUSZIS

>

savo salo

SZESZI STRAIKIERIAI IR 
KELI PALICIJANTAI UŽ

MUŠ Z T I MUSZYJE 
DAUG SUŽEISTA.

- - f
Denver, Colo. — Szoszi strai

kieriai ir keli palicijantai likos 
užmuszti musztyneje Walsen- 
burge, kur tęsęsi st ra i kas I.W. 
W. unijos.

Po tai musztynoi apie 600 
straikieriu užsidarė
je isz kur įeidinėjo szuvius in 
palieije o 
taipgi su szuviais.

Apie szimtas moterių ir mer
ginu la?ke trumpa paroda gie- 
dodamos straikieriu dainas. 
Palicijai nepasisekė juju isz- 
vaikvt.

Palieije lauke daugiau pa
galbos, o kada toji pribus, už
klups ant straikieriu. Padėji
mas tonais yra labai pavojin
gas, nes straikieriai yra gerai 
apsiginklavo ir nemano pasi
duot lengvai.
ŽUKAUSKUI NEPASISEKE 

SUMUSZTI HEENEY.
New York. — Praeita Petnv- 

ežios vakara atsibuvo kuinsz- 
tynes tarpo Lietuvio Jack 
Sharkey (Žukąneko) ir Tom 
Heeney kurie kumszcziavosi 
per 12 linkiu (rounds). Kumsz-

pą lie i je atsakinėjo

si raikieri u

kada toji pribus,

varginga mergaite kurini te- tynęs iszejo lygiai nes no Shar-
vas buvo prioszingas ir nepa- key ne Heeney negalėjo vi
velino sunui ant apsipc^1***•*- 
mot todėl sūnūs isz gailesties
atėmė saa gvva<sti o motina isz

' * .K .. KMT* «i v
rupcStieš netekimo sunaus 
prakeikė taji turtą, kuris bu
vo priežaste savžudinstos sū
naus.

Vaisei tojo 'prakeikimo 
Išilgam iszsipilde. In kelis me
nesius po mireziai savo paezios, 
Hicking keliaudamas po Penn- 
sylvanijn likos nužudintas per 
banditus. In kelis metus po 
tam Hicking’o pati dingo de
ganeziam hotelyje. Prakeikti 
milijonai perėjo in lankas se- 
seruno, kuris buvo užsikieteju- 
s|u medejum ir medžiojo Bra
zilijoj tarp dideliu girriu, bet 
ir tasai nepasinaudojo isz pa
liktu milijonu, nes likos inkas-

- tas per kirmėlė ir įnirę nuo už- 
trucinimo kraujo.

Mirusis turėjo viena sunu,. 
kuris tada turėjo asztuonis me
tus. Kada daejo in metus, ap- 
sipaeziavo su kokia tai avieti
ne isztrama ir in kelis mene
sius po tam mirė nužiuretina 
priežastimi; badai ji pati 

naszlaite,
o 
akto- 
“ mė

li kos užmusz-

rupešties netekimo

viena

ne

mi
ne-v u z

trucino. Jauna 
laukdama ilgai isztekej 
krutamuju paveikslu 
riaus ir kada atbuvinejo 
nuline kelione,” 
ta geležkelio nelaimėjo.

Dabar josios vyras ketina 
pasilikti sukcesorium tojo mil- 
žiniszko turto, bet gimines pir
mutinio vyro užinusztos mote- 
res užvedė teismą už paliktus 
prakeiktus milijonus paliktus 
per Samueliu Hicking.

Dabar

Į

viens 
—.a sumuszti. Publikos buvo 
susirinko apie 20 tukstaneziai 
kurio . užmokėjo i no i gos arti 
200 tukstaneziu doleriu.

MUSZTYNE TARP STRAI- 
KIERIU IR SKEBU.

Steubenville, Ohio. — Trys 
szimtai straikieriu ir skobu už
klupo vieni ant kitu prie Y. ir 
O. No. 2 kasyklų, Rush Rune, 
septynes mylės nuo czionais. 
Daug sužeista ant abieju sza
liu. Sukylimas buvo tikėtas, 
nuo 'kada dagirsta, kad opera
toriai nesutiko ant konferenci
jos Washingtone ir Columbus 
ant užbaigimo straiko. ‘Czio
nais strąikas tęsęsi nuo Apri- 
liaus 1927 meto. Straikieriai 
skaitliuje 250 užklupo ant 51 
skobu, kurie ėjo in darba taja 
diena.

SNYDERIENE IR GRAY 
ELEKTRIKIUOTI.

Sing Sing Kalėjimas, N. Y. 
— Apie pusiauna'kti praeita 
Ketverga likos elekt rikiuoti 
Rūta Snyder ir Judd Gray my
linti porele kurie nužudė szal- 
tam kraujuje vyra Snyderie- 
nes. Motore pirmiausia likos 
elektrikiuota su žodžiais ant 
lupu: “Jėzau, dovanok man 
kalte.
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------------ SURADO KAPO 
LIAUS UR, 

VALDE 5,000 METU 
ADGAL.

SAPNAVO MIRTI
MERGAITE SAPNAVO KAD 

ŽUVO DEGANCZIAM , 
FABRIKE IR TAIP 

ATSITIKO.

Leicester

na
moti- 

dicnvna 
užraszinejo 

savo

Knygutėje užrasze sa- 
“ Praeita nalv- 

baisu sapna, kokio 
niekad neturėjau. Sapna- 

, kad sėdėjau fabrike prie

Anglijo. — Ann 
sanvaite sudege fabrikas celu- 
loido, lyg pamatu, kuriame su
degė viena iszdarbininkių, 17 
metu mergaite. Darbininkai 
užtemino liepsna in lai'ka ir isz- 
sigolbojo,'bot juju drauge Ali
cija Salt, pasiliko anka lieps
nos.

Pomirėžiai merginos, 
rado dukreles

(knygute) kurioje 
s v a r b i a u s i u s a t si t ik i m u s 
gyvenimo kas diena. Paskuti
ni atsitikima buvo užraszius 
24 valandas priesz sudegimą 
fabriko.
vo sapna szitaip: 
t i turėjau 
d a 
vau, 
savo maszinos, ’kad sztai kilo 
ugnis ir greitai prasiplatino po 
visa fabriką. Toliau 
kad pražuvau ir 
szaukti pagalbos. 'Tame tai lai
ke ir ipabudau.“

Kada motina toliau tyrinėjo 
teisingumą sapno, pasirodo, 
kad Alicije taja diena apsako 
savo baisu sapna del draugiu, 
kurios jnja iszjuoke ir iszva- 
dino lengvatike, o kada in lai
ka 24 valandų fabrikas užsi
degė, visi darbininkai spėjo 
iszsigelbet, bet Alicijc parpuo
lus ant grindų, gavo szirdios 
liga ir dingo liepsnoje.

In kėlės valandas užgesino 
liepsna, ugnagesiai iszeme Ali
cijos suanglijusi 'kuna. — Taip 
tai sapna$ iszsipilde geriau no 
kaip galima ’buvo inspeti.

KIEK YRA JĖZUITU 
ANT SVIETO.

- Pagal 
Jėzuitu,

sapnavau, 
pradėjau

Rvmas.
Draugoves 
radosi 1927 mete 20,107 
riai. Isz tojo skaitliaus 9,417 
yra kunigais, 0,267 noviciju- 
szu ir 4,423 broliu. Italijoj ju
ju yra .1,679, Vokietijoj, Aus
trijoj, Lenkijoj, Vengruose,

J ugoslavi-

surasza 
tai juju 

sana-

Lenkijoj, 
Czekoslovakijoj ir 
joj yra 3,822, Francijoj 2,866, 
Anglijoj 3,337, Amerike 3,565

J

KARA- 
KURIS

Kapas kara-

1SZ LIETUVOS
KIRVIU NUKIRTO 

MOTERĮ.
Gruodžio

Kriukų
2 dienamenesio
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Pirmas Tautiszkaę 
Rinkimas Amerika

Mezopotania.
liaus, kuris valde. U r, 5,000 me
tu adgal, kuriame radosi jojo 
paežio^, tarnai ir muzikantai, 
užmuszti idant draugautu sa
vo valdonui pjo smort danguje, 
likos surastai per jeszkotojus 
senoviszku užliek u per profe
sorius isz Peiinsy 1 vanijos Uni
versiteto ir Anglijos mnzejaus. 
Tasai suradimas parodo kad 

buvo
T 
senovisz'ki 
szviesus žmones ir pOraugszti- 
no Egipcijonus moksle.

'Tam milžiniszkam 'kape 
do jojo vežimą, arfa, auksinius 
ir sidabriniu?! indus, visokius 
auksinius ir varinius innagius. 
T’aiipgi rado keliolika moterių, 
kurios buvo papuosztos in auk- 

papuoszas, kaipo ir sėdinti 
laikanti rankose 

visi buvo sumu- 
mija. ‘Bet paties 'karaliaus mu
mija da nesurasta. Daug auk
siniu kieliku taipgi surasta, 
kurio likos puikiai padaryti. 
Visu tuom skarbii pasidalys 
Pennsylvanijos ir Anglijos niu- 
zejai.

suradimas parodo 
C'haldanai

so
muzikai)t a

v

arpa. Žinoma

ra-

val., 
dvaro naujakurio Ringailos na
muose, 
dija.

Kriukų policininkas, vykda
mas in miszka medžioti, nutarė 
pasidėti virszut ini apsiausta 
pas ♦pil. Ringaila, gyvenanti 
pamiszkej. Priėjės prie grin- 
czios durų, policininkas iszgir- 
do mažo kūdikio dideli riksmą. 
Liejos vidun, jis pamatę baisu 
vaizda: gulėjo nukirsta kirviu 
moteris ir ant jos ranku rėkia 
mažutis- kūdikis. Policininkas 
skubotai sugryžo in Kriukus ir 
telefonu padavė žinia Jonisz- 
kio, Žeimelio ir kitoms aplinki
nėms policijoms. Ta paezia die
na Žeimely tapo sulai kyląs in- 
tariamas 19 metu Szipaviczius, 
kuris pernai tarnavo pas Rin
gaila už piemeni. Jis 
tardomas prisipažino esąs pa
daręs žmogžudyste isz kerszlo; 
būtent —už tai, kad buvęs kaž
kokio kivirezai su Ringaila del 
iszmokojimo algos. Ringailienc 
buvo 30 metu moteris.

invyko szi baisi trage-

virszut ini

vol i a u

ŽMONES SĖDI KALĖJI
MUOSE NEŽINODAMI 

UŽ KA.
— Po dideliu vargu

ir rupesezin 1927 metais Gruo
džio 17 diena tapo paleista Sei
nų Lietuviu prieglaudos vedeja 
p. Sofija ('zppulyte, kurios lais
vei atgauti nemaža buvo padė
ta pastangų. Galu galo sutiko 
paimti 1000 auksinu kaucijos. 
Sužinoję pargryžima p. S. (’z. 
daugumas žmonių atėjo isz- 
reikszti užuojautos tai nekaltai 
aukai, kuri nežinodama už kn, 

menesiu sauiszsedejo lygiai 2 
kaus kalėjimo.

Tuo tar|)ii Suvalkų kalėjimo 
dar sėdi tokiu pat ‘ 
ku ” apie 21) Lietuviu.
KIEK LIETUVOJE BUNA 

GAISRU.
Per metus vidutiniszkai Lie

tuvoje luina arti 950 gaisru; 
per viena menesi — arti 80, per 
viena diena — arti 3 
nas gaisras per 8 valandas. Tsz- 
dega vidutiniszkai gyvenamų
jų namu — 668 ir negyvenamų
jų trobesiu — 
ta:p pat arti 50 pramones in- 
nionių.

1926 motais Lietuvoje pasta
tyta gyvenamųjų namu —7,477 
negyvenamųjų trobesiu — 10- 

pramones innioniu —

kalt inin-
1 ’

; arba v io

1,175. Sudega

Konst it nei ji n i s 
pristato 

konstitucija
ris

, kil
ia narį i no 

visu
va 1st i j u, vėl susirinko 

‘‘antra Inu 
Sausio men. 1789m.
na
rinkimą 
kurie

7 MENESIU KŪDIKIS 
SVĖRĖ ICO SVARU.

* #

Manila, Filipinai. — Ant sa
los Jola, gime nepaprastas kū
dikis, kuris turi vos septynis 
menesius ir svėre 160 svaru ir 
suvalgo per diena po dvylika 
svaru ryžiu. Du vyrai ji turi 
iszneszti isz vyges prie stalo. 
Tenaitinei gyventojai (puslau
kiniai) taip yra persiomo tuom 
milžinu, kad ji 'laiko už koki 
dievaiti ir sunOsza jam visokos 
dovanas ir maistu.

BROLIS BROLI NUŽUDĖ.
Vilkaviszkjs, Bartininkų mies
telyj, kermosziuje, susitiko szio 
valscziaus gyventojai, broliai 
Vincas ir Juozas Zelenkai.

Kadangi vienas isz ju buvo 
skolingas 'kitam. 10 litu,
būdami insigere, del skolos su
sibarė ir susipesze. Juozas Zo- 
lenka sukirto savo broliui Vin
cui botagu, 
iszsitrauko peili ir smogo juo
savo broliui .Juozui staeziai in 
krutinę. .Juozas Zelonka vietojo 
mirė.

Broliažudys V. Zalenka su
imtas ,ir padėtas kalėjimai).

! * . k or. )

ta-
desodes, Juodupės vai

o Vincas inpykos

320 ir
147.
UŽ VAIKINA ISZPLIKINO 

AKIS.
Rokiszkis. (“V-bes

— Lapkriczio 24 diena Panevė
žio Apygardos Teismas nagri
nėjo byla mergaites X. isz l>i- 

kuri 
savo draugei isz Onusziszkio,
riigsztimi iszplikino akis. Mer
gaite N. atkerszijo savo drau
gei už paviliojima nuo jos ka
valieriaus.

Teismas mergaite X.
kalta ir jai priteisė trejus me
tus sunkiu darbu kalėjimo ir 
7,000 litu nukentėjusios 
dai.

rado

ARGI TAI TĖVAI
PATYS PASIGERDAVO IR 
VAIKAMS DAVE; VISUS 

RADO GIRTUS.

Pal i ei jo

inunszaine namie, kuria

TĖVAS APDEGINO 
KŪDIKI.

Atlantic City, X. J. — Mrs. 
X’ancy Evans, 'kuri jeszko per
siskyrimo nuo savo vyro Cliar- 
Jeso, užmetinedama jam ne- 
žmoniszka pasielgimu su ja ja 
ir josios dukrele, aprciszke su- 
džiui, buk jisai paskutini kar
ta pare jas namo užsigėręs, pa- 
grielie devyni u metu dukrele, 
kuriai Ixaisiai apdegino ranku
tes už tai, kad degino zapal- 
kas.

Mergaite taipgi liudijo prio- 
szais savo tęva rodydama bai
siai apdegintas rankas ir mė
lynus Ženklus ant viso kūno.

Jėzau, dovanok
Ji j i priėmė katal'ikys- 

ta tuojaus po teismui ir buvo 
palaidota ant katalikiszkn ka
piniu.

Budelis Robert įvilioti, kuris 
paleido dlektrika, taip persi
ėmė žadinimu pirmutines mo- 
teres kad apsirgo ncrviszka li
ga ir turėjo atsigulti in lova.

Dukrele Snyder’ienos aplai- 
kys $97,000 insziurenc pinigus 
po žudinstai tėvo per josios 
motina ir josios meilužio.

SUĖMĖ DAUG GERYMO 
PRAEITA META.

New York. — Maine pa Ii ei je 
drauge su muitines ir pakrasz- 
cziu pnlicijds isz New Yorko 
pristovos, praeita 1927 meta 
suome daugiau kaip už dc- 
szimts milijonu visokiu gery- 
mu, kuria bando inszmuglyt in 
Amerika. Per ta meta suome ir 
konfiskavo 
visokiu laivu Tcurie atvožė apie 
du milijonus kvortų, rūmo, 
arielkos, alkoholiaus ir kito
kiu gerymu.

4 4

kcturesdeszimts

ir Jszpanijoj 2,866. Zokono mi
sijose dirba 1,463 teveliu, 362 
novicijuszu ir 480 broliu.

SOVIETU ŽVALGYBA SU
ĖMĖ “CARAITI.”

Kozmod ern j a nsk a s, S. S. S. R. 
— Sovietu politine policija su

metu amžiausį,
Aleksandra Savi na.

ome jauna 
vyruką, 
kurs skelbė buk esąs caraitis 
Aleksiejus, buvusio caro Mika
lojaus II sūnūs.

Pagal politines policijos Sa
vinas, persirenges kliosztorijo 
vaikszeziojes po miestelius ir 
kaimus ir praszinejcK pagal
bos. Vienas vietos popas pa
laikes ji kaip tikra carai t i ir 
aprūpinęs ji pinigais, bet ežia 
netrukus “caraitis” buvo su
imtas.

VILKAI UŽMUSZE 68 
ŽMONIS ROSIJOJ.

Leningrad, Rosije. — Szia 
žiema Rosijoj priviso tiek vil
ku, kad nepamenama idant ju 
kada tiek butu buvę ir taip yra 
insiįdrasine, kad žmonių visai 
nebijo. Kiek žinoma, tai tosios 
bestijos užmusze 68 žmonis. 
Kaime Boroviczuoso, arti Nov-

9'1

11 caraitis

gorodo, szimtad vilku užklupo 
ant kaimo, sudraskydami asz- 
tuonis vaikus ir tris vyrus.

Pittsburgh, Pa.
ant ulyczios rado girta 14 moj 
tu Mariuto Kalkovskiutc ir nu
vožė in miesto ligonbute. Ka
da mergaite sziek tiek dakta
rai adgaivino, prisipažino kad 
gero
jai tėvai davė gerti.

Po tam iszpažinimui palici- 
je nuvažiavo pas lova Joną 
KalkovPki 41 metu, ‘kur rado 
netikėtina regėjimą. Ant lo
vos ir žemos gulėjo girtas tė
vas, jojo pati ir dvylikos metu 
sūnelis o szale lovos gulėjo trys 
tuszczios bonkos nuo munszai- 
nes.

Palieije turėjo nemažai dar
bo pabudinti girtus ir nuvožė 
visus in kalėjimu. Kal'kovs'kis 
sako sudžiui, buk jau try.<me
nesiai kaip nedirba, o jojo pati 
skuto bulves ir isz to maitino
si, bet kada motore apsirgo, 
pradėjo gertį isz ruposezio ir 
užliejimo kirmėlės, taipgi duo
damas ir vaikams iszgerti pu
sėtinai smarves kad nevalgy
tu.

Torrington, Oonn. f Mylema 
pati Antano Jaraszko, kuri tu
rėjo vos 31 metus, įniro 6 die- 
na Sausio, palikdama didžiau
siam nuliudimia savo vyra, dvi 
dukreles, dvi seseres ir du bro
lius. Laidotuves atsibuvo su 
pamaldomis (Szv. Francisz- 
kaus Airisziu bažnyczioje, ant 
kuriu daljwavo gana didelis 
būrelis įmonių.

NEGEISK SVETIMOS 
ŽMONOS.

Viena gražu ryta treczios 
nuovados policija sulaiko be
gauti gatve pdsnnogi pilieti. • ’

Atgabenus ji nuovadon pasi
rodė gana pikantisz-ka istorija.

Szesztadioni, 
sąjungos suruoszta kaukiu Idi
lių baltosios gulbes salėj l«.rp 
kitu atėjo pil. S. ir jo žmona 
bet viens apie kita nežinojo.

Baliuje S-iene žinodama, kad i 
vvras j----- ’•* '" v*
pas save in butą.

Isz ryto, sugryžus p. S. na
mo jis atrado jo nepraszyta 
svoezia begulint kur 
niams draudžiama ’ ’...

Supykęs p. 'S., sugriebė spata 
ir ome muszti žmona ii' 
Žuana” p. V., 
iszoities neliko kaip iszszokti 
nuogam pro Įauga ir bėgti. To
kiu budu ir atsidūrė policijos 
nuovadoje.

in savanoriu

iszvyko, pakvietė p. V.

> i paszali-

‘4 Don 
kuriam kitos

GYVAS KELMAS.
Didėja

Gruodžio 3 diena moteris 
in tvarto

Tvarto kampi

valse z.
Sz.

nakties laike inojo 
melžti karvių.
pamate kažkokį daiktu, 
kad kas nors kelmą in tvaria 
innesze, ir jau rengėsi ji isz- 
mesti. Bet “kelmas”-tunai pra
dėjo judėti, ir atsistojo... Mo
teris tiek iszyigando, kad net 
parvirto ir pieną iszliejo. Mat,

nau-

Paskutines Žinutes.*

Reinui.* 
musu < 
užgy rimui 

1788m.,
ziadieni 

kaipo dir- 
kurioj valstijos turi laikyti 

iszrinkli “r-::’“1-” ’’ 
vėliaus iszrinks 

Suv. Valstijų prezidmita ir 
ce-prezidentn.
. 'Tas pirmas tautiszka* linki
mas 1789m. nebuvo popularisz.- 
kas prezidentinis rinkimą- ko
ki vra sziandienos rinkimai.

>s balsavo 
tiesiog ux prezi<l<*nliniu> rinki
kus. Septynios kitos valstijos 
aprūpino, kad ju rinkikai turi 
Imti legislatnros iszrinkli. Lie
kamos dviejos 
priėmė Konstitucija ir 
negalėjo rinkt i rinkiku 
. Kova priesz pirma 
buvo koiiirstas tai’peTe<l<Tali 
tu ir anti-federalistu, kurie 
liaus tapo republikonai-. 
buvo pirmos dviejos 
kos partijos 
Abi ėjos 
Washington?!, kova varyta i.-z- 
rinkli vice-prezidenta.

Rinkikai susirinko New Y<»r- 
ke Balandžio men., 1789m. t»9 
balsavo. ■ Wash ingi ona 
daugiausia balsu. Del vice-pre- 
zidento vietos buvo 11 ka?idi- 
diitu. .John Adams 
ginusia balsu, m 

Prezideii linini 
pulariszkai vadinti 
al College,” net ir sziadien < 
zistuoja, bet role tik vardi 
k a. Rin'kikai 
duotojai invairiu 
ro.
slijos turi atstovu Kongre 
Rinkikai susirenka antra pir
madieni Sausio menesi, sakant 
tautiszkus rinkimus, ir jie pa- 
( 
vice-prezidenta.
nėšio antra

ir paskyrė

rinkikus, 
pi rma 

vi-

sziandienos
l’ik keturios va 1st i jt'ii

valstijų^ i

lviej< 
szioje 

part įjos

IT Wilkes-Barre, Pa. — Ne 
žinomas žmogus papilde savžu- 
dinsta Imt Lehigh Valles 
ties, paleisdamas sau szuvi in 
szi rd i. Manoma, kad jis gyvena 
Pi lt st one, Pa.

1[ New Orleans, La. — Per 
susimuszima parvazo su 
laivu Narco, asztuoni žmonys 
nuskendo o keli sunkiai sužeis
ti,

ĮI . Grand View, rTenn. — Tė
vas C. J. Russell ir jo dvi duk
reles sudege deganeziam name 
nakties laiko. <■

U Minersville,' Pa. — Jonas 
Kei'eckis, 23 metu su kitais 
draugais erzino sena žmogeli 
kin is paleido in juos szuvi pa
taikindamas Jonui in koja.

11 Toronto, Kan.—M. Doin- 
ton, nužudė savo sunu, sužeidė 
mirtinai paezia ir dukteria, po 
tam pats sau atome gyvastį.

sto-

kitu

23 metu

FINLANDIJA.

lar nr-
i iiomct

rinkimą

ve- 
r.'ii

]>olit isz- 
szalyjo. 

re me J u r ir i.

ga v< >

11 k m i< 
dau-ga v o 

34.
rinkikai,

” Elector- 
eg- 
i -z- 

yra tik užrekor- 
vaL-Jiju iio- 

Tiek vra rinkiku kirk val
ai stovu

po-

Juodu balsus už prezidentą ir 
me

ti k \ - 
Kongreso bu- 

suro-

\5isa rio 
t recziadieni.

va iždo jo abieju 
tu, Senato prezidentas
kuoja balsus ir pranosza pa
sekmes, kurios jau buvo rinki
mu dienoj žinomos.

.Jeigu pasirodo lygus 
skaiezius tai Butas 
prezidentą, kiekvien 
jos Ii t st o vas turi 
jeigu lygus 
prezidentą tai Senatas

Senato 
balsus ir

< »s 
viena 

s kai ežiu s

balsu
i szrei ik a 

va 1st i- 
balsu,

už vice- 
nut.'.ria 

paežiu budu. Jeigu kandidatus 
neturi balsu diduma. Butas 
sprendžia paežiu 
budu .John Quin< 
vo Buto iszrinktas

liduma,
budu. Tokiu 

\<lams bu- 
prezid<‘iil u 

1824m. ir Richard M. Johnson 
buvo Senato iszrinktas Vieo- 
prezndentu 1837 m.

Dabartiniu laiku p

mv-

rezitlent i- 
niai rinkimai laikvti antradio- t
ui po pirmu pirmadieniu Lap
kriczio men. kas kol oriai
tais, kaip tai 1912m., 1916m., 
1924m., 1928m., ir't.t. Bolitisz- 
ku partijų valstijų seimai 
taut iszkas 
politiszkos
priesz prezidentinius rinkimus, 

komitetai
in valstijų Mumus, ir 

delegatus

ir 
os 

laikvta
seimas' kiekvieni

l»a rl i,j< »s
Finlandije yra nepaprastu 

sklypu ir tolimiausia žiem-va- 
karino republika ir pirmutini 
sklypas, kuris davė lygias tie 
sas del moterių; pirmutine, ku
ri inVykdino prohiblcije, turi 
didžiauses girres Europoje ir 
didžiaųso dirbtuve L

ji pamano, kad nabaszninkas, Taipgi turi daugiausia ežeru 
kuris dar gulėjo nepalaidotas 
namie, vaidinasi. Vyriszkiui 
pradėjus kalbėti, paaiszkejo, 
kad jis ne kelmas ir ne numirė
lis, bet pabėgės isz kariuome
nes dezortiras, kuris bijojo in- 
eiti grinezion ir pasislėpę tvar
te. Dezertirn patys namiszkiai 
policijai iszdave.

rengėsi

vaidinasi.

t

maut?

popieros.

— viso apie 35 tukstanezius. 
Finlandije buvo po padu Szve- 

‘dijos per szeszis szimtu-s metu 
h* sžimta metu po valdžia Ro
si jos. Ant galo 1918 mete su
silaukė laisvos republikos. Fin
land i ję dabar yra valdoma per 
prezidentą kuris yra aprink
tas ant szesziu metu.

Vietiniai 
delegatus 
tie seimai iszrcnka 
in tautiszkn seimą.

'Taniiszkas seimas, apart no
minuojant kandidatus in prezi
dentus ir vicejprezident u

suniežiu

apart

ir t 
taipgi priima programa, kuris 
iszdeslo partijos nusistatymus, 
ir kokius iszriszimus siūlo 
svarbiausiams klausymams.

Atstovu Buto nariai ir tre- 
czin dalis Senato nariu taipgi 
iszrinkti taut iszkuose
muose. Kaikurie valstijų, 

miestu

rinki- 
ap’ skrieziu ir miestu rinkimai 

ItainLH Inikvii naczioio dinnnu*
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ADRESAI LIETUVISZKO
M4BASAD0RIAUS IR KONZULU:

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

.Washington, D. C.

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

Puse milijono daugiau kaip 
Cliicagas, Detroit, Cleveland, 
Saint Louis ii 
ge. Taipgi puse milijono dau
giau kaip Kanada, o 
milijono daugiau kaip 
Naujos Anglijos valseziai.

i

ir Bostonas (Irau- PONIA “TRECZIOJI
'ketvirti

• •
VISI

. 1“^

n

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

Kas Girdėt
-r--------- ---------- ---- ----------------- ■ -----------

Da turime keliolika szimtu 
skaitytoju kurie užmirszo at
naujinti prenumerata. Meldže- 
me paskubint, nes tnrosiine su- 
laikvti.

n vI ies
Kai-l'on-fu, 
vadinamas 
eziiiju. r *

< t

Ja

'rauti, iii vakarus nuo 
buvo vieszbutis, 
Vioszbutlfc poksz- 
užlaikvdavo mo

teris kokios trisdeszimties me
tu, nežinia isz kur atvykusi, 
kuria praminė

J u skaitydavo

Kuropiszkas

SAULE

PREZIDENTAS COOLIDGE ISZPLAUKE
IN KUBA PRAEITA PETNYCZIA ILGIAUSIOS UPES I

i 
u

Nepaprastas 
sklypas yra Šnaira rijo kuri 
neturi savo kalbos (taip kaip 

nes ten valdiszka 
Francuziszka, Ita- 

Vokiszka, pripažin- 
‘motiniszka kalba.” 

lalis gyventoju kalba 
a, .x.* m____________.__

Irlandije), 
kalba v ra 
liszka ir 
los karpo 
Didesne < 
Vokiszkai iCkiti Franeuziszkai 
ir Italiszkai. Visi dokumentai 
yra spausdinti Erancuziszkoje 
ir Vokiszkoje kalboje. Jaigu 
prezidentas nori ka svarbaus 
apgarsinti del gyventoju, 
naudoja taisos dvi kalbas.

tai

Vienam Serbiszkam kaime
lyje randasi nepaprasta mer
gaite. būdama tikru stebėtinu 
dalyku gamtos. Mergaite yra 
apdovanota nepaprasta galy
be, negalėdama neszioti jokiu 
drapanų ant saves, nes kada 
tik pnsiredo in kokus szlebes, 
lai viskas ant josios pradeda 
subvret ant szmoteliu.

galėjo

Badai Szvaicarijoj, kitados 
buvo paprotys, kad vedusi po
ra. kurie norėjo persiskirt, bu
vo uždaryti bokszte, kuriame 
radosi tiktai viena lova, vienas 
stalas, krėslas, peilis ir 1.1, dai
gu in laika dvieju sanvaiezin 
vyras nesutiko su paezia, tai 

gauti persi skyrimą.
Tuose laikuose Szvaicarijoj la
bai retai atsitikdavo kad po
ros norėjo persiskirt.

Juokingas būdas gavimo per
siskyrimo vieszpatauja nuo 
tnkstanezin metu tarp lauki
nio sztamo žmonių, Dohomoje, 
Indijoj, 'fonais, jaigu vedusi 
porele geidžia persiskirt, tai 
turi sutikti ant ne<pnprastos ti- 
kejimiszkos ceremonijos, kuri 
ntsibnna sekaneziai, kad moto
re su vyru stovi užpakaliu 
viens vienam kampe grinezios 
(/kitas kitam kampe ir turi 
garsiai rėkti: “1 
Esmių kvailys!
]vs!” Po tam vvras ir motore 
apsisuka viens prieszais kita 
ir pradeda vela rėkti: 
kvailiais!
T’same kvailiais!

Kada toji ceremonije pasi
baigė, tai porele gali daryti ka 
nori, ar susitaikyt ar pasimest 
ar toliau gyventi. Bot persisky
rimai tonais yra labai rotus, 
nes toji ceremonije paprastai 
pasibaigė, kad viens isz kito 
pradeda szirdingai juoktis 

kad buvo kvailiais 
fuisitaiko.

Esmių kvailvs! 
! Esmių kvai-

Esami4
>»

“ Esame 
kvailiais!

4 i ir volą

Ar žinote kad musu svietas 
sverentis 4643 trilijonu svaru, 

aplinkui 1,100 myliusukasi 
ant minutos, o yra tolumo nuo 
saules 93 milijonus myliu.

Pennsylvanijoj praeita meta 
radosi 1,365,826 pasažieriniu 
automobiliu arba septintas pro
centas daugiau kaip 1926 me
te, kuriu tada buvo 1,276,519. 
Troku buvo 217,937. Szimet 
manoma kad automobiliu bus 
daugiau kaip pusantro milijo
no.

Vakarinėje Indijoj, tik vie
noje provincijoj Bomba}' ran
dasi 71 tttkgtancziai vedusiu 
mergaieziu kurios da neturi 
penkių metu o trys tukstan- 
cziai tokiu mergaieziu jau yra 
naszlems. Valdže mano investi 
tiesas uždrausti teketi taip jau
noms mergaitėms, bet Indijos 
gyventojai ant to nesutiks.

Pagal paskutini apskaityma, 
lai New Yorkas turi devynis 
Jr pu«e milijonus gyventoju.

Matyt, kad nokurio locninin- 
kai <minksztu augliu kasyklų, 
ypatingai valscziuoso Ohio ir 
Pennsylvanijoj, nutarė neat
būtinai sutrint anglekasiu uni- 
je ir prie to naudojaprie to 
prastus budus.

Kaip žinoma, straikas likos 
iszszauktas 1 diena Aprilians 
1927, kada tai locnininkai ka
syklų nenorėjo pasiraszyt ant 
naujo kontrakto pagal sutarti 
.Jacksonville. Norints nekurie 
operatoriai sutiko ant unijos 
pareikalavimo, bet didesne da
lis nesutiko, ypatingai Ohajnj 
ir Pennsylvanijoj ir nenori da- 
lybauti jokiose konferencijose, 
geisdami prispirti darbininkus 
ant pasidavimo ir snardyt jnju 
organizacija.

Turėdami užtektinai kapita
lo, lengvai jiems tas gali pasi
sekt, jaigu straikuojaneziu 
darbininku neateis jiems iii pa- 
gelba. Strai'kns tęsęsi jau de
szimts menesiu. Straikieriai 
kenezia didžiausia beda, jnju 
vaikai neturi priderenezio val
gio ir drapanų, nuo ko serga ir 
negali lankytis in mokslą i nes.

Gubernatorius Donahev isz v
Ohajau s, 
padėjimu, 
ma 
operatorių

nepa-

rūpindamasis tokiu 
iszsiunte užkvieti- 

del unijos virszininku ir 
ant draugiszkos 

konferencijos kuri ketina atsi
būti 16 szio menesio Columbus, 
Ohio, tai yra szi Panedeli. Gu
bernatorius savo pakvietimo 
primena abiem pusėm kad isz 
priežasties jnju nesupratimo, 
vaikai nekaltai turi kentėti ba
dą ir szalti, het kaip matyt, tai
gubernatoriaus pakvietimas 
eis ant niek, nes operatoriai 
badai ant 1o nesutinka.

Kas jiems apeina vaikai an- 
glekasiu, jaigu jnju vaikams 
yra szilta ir niekas jiems ne- 
stoka!

MALDAKNYGES

No. 185

576

Balaas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai .apdaryta drūtais 
it) inks z ta i s skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50 

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

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios uprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

No. T89 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........$1.50

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke ......................................... $1.00

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c 

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus..............................10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.................10c

No. 197 Graudus Verksmai arba
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.

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

k ' '' II

katalikiszka

Katekizmas,

Arcibrostvoa

..«••••••••«•*...10c

Ponia Treczio- 
ji.” Ja skaitydavo naszle, be 
vaiku, be giminiu. Vieszbutis 
buvo didelis. Jszeiminiifko bn- 

pasilurinti. Belo, jinai vai-

4 i

VO
de puikiu asilu banda. Jinai 
taip-pat buvo žinoma savo ge- 
raszirdingumu ir dnosnnmu. 
Kuomet keliannininkas buvo 
reikalingas pinigu, jinai užlai
kydavo ji už nedidele mokesti, 
o kartais ir suvis veltui. Jos 
garbe taip buvo gerai nustaty
ta, kad vieszbutis niekuomet 
nebūdavo I uszczias.

Laikotarpy j J uan-ehino
(80(i—820), k až-koks Czaoki- 
chno isz Cbei-iiano, beeinąs in 
sostine, viena karta vakare, su
si o jo 
.m ' 
szeszi

V i e sz b irt y j »p e k s z e z i u - 
Ten buvo jau 

už-

i i
I

apsinak vot.
ar septyni svoeziai, 

emusieji bendram miegamajam 
po atskira lova. Czaoki-cbuo, 
vėliaus visu pribuvęs, 
paskutine lova kampe, prieszai 
kambario siena kur 
szeimininke.

'Uroezioji, kaip paprastai, la
bai gerai priėmė svceziiis. Kuo
met. užstojo pasilsio laikas, ji
nai davė jiems vyno ir pati už 
ju sveikata iszsigere.

gavo

gvveno

Pi Ida iTiktai 
Czao-kichuo negero vyno, dėl
to, kad paprastai nuo jo susi- 

Kuometlai k vila vo. Kuomet visi sve- 
cziai sugulė, rTreczioji inejo in 
savo kam bari, uždare duris ir 
užgesino žvake.

N isi miegamajam senai krio
kė, bet Czao-kichuo negalėjo 
užmigt. Apie vidurnakti jis isz- 
girdo, kad 'Ureczio.ji 
daranti savo kambaryj. Jis 
pradėjo ja per sienos jilyszi da
bot... Jinai uždegė žvake ir isz- 
trauke isz slalcziaus buliu, pie
menį, ir plūgą, 
gurąs szesziu 
pirsztu ankszczio. Paskiau 'pa
state juos prieszais židinį ant 
sumintos savo kambary aslos, 
paėmė in 'burna truputi van
dens ir ft'piprunkszte figūrėlės. 
Pastarosios veikiai atgijo. Bu
lius, in pinga užkinkytas, ju
dėjo pirmyn ir atgal ir vaga už 
vagos buvo surastas aslos pa- 
virszius didumo, kaip papras
ta ragaže. Kuomet žeme buvo

Treczioji davė (pie
meniui maža seklu voleli. Ta
sai jas pasėjo. Netrukus pasi
rodė žalioji žolele. Augalas a- 
kyse didėjo, sužydo ir davė 
sunkius grudus. Piemuo nupjo
vė ir nuvalė javus, atskyrė 
luksztus ir perdavė 'Urecziajai 
apie asztuonis svarus grūda, 
kuriuos jinai priverto ji 
malt mažartie malūnėlyje... 
Kuomet viskas buvo prireng
ta, Treczioji volei pastate at
gal in st nieži u piemenį, buliu 
ir pinga, volei pavirtusius in 
negyvas, nejudanezias figūras. 
Paskiau isz miltu, lokiu badu 
pagamintu, jinai iszkepe ban
deliu. Netrukus gaidžiai pra
gydo. Svoeziai pakilo ir pradė
jo ruosztis kelionėn.

Jus alkani neiszoisito,— 
tarė Treczioji ir pasinio jiems 
lekszte su bandelėmis.

Czao-kichuo, labai nerimau
jąs, jai padėkojo ir iszojo. .Jis 
pradėjo isz tolo žiūrėt, kas bus 
toliau.

Svoeziai susėdo aplink ban
deles. Vos tiktai jie ju paraga
vo, kaip visi parpuolė ant že
mes, pradėjo Hiliant, kaip asi
lai ir pavirto in puikius asilus. 
ffroczioji nuvaro juos in tvar
ia. Paskiau jinai sau pasisavi
no visa j u bagaža.

Czao-kichuo aipio ta nuoti'ki 
niekam no žodžio neprasitarė. 
Jisai pasiryžo ta raganyste 
slaptai ir patylomis isztirt.

Už menesio laiko, pabaigos 
sostinėj savo reikalus, jis vie
na karta vakaro užėjo pakeliui 
in “

VISI

kad 
savo kambaryj.

iszdirbta

kaž-ka

— medines fi- 
arba( septynių

Preczioji

ma žaibe
su

Vieszbuti pekszcziuju.”

k

I
Isz dvylika * 

paša ulyje szeszios 
ir trys Afrikoj. Naujas Pasau
lis atstovautas tik

Amerikoje ir Miss- 
Mackonzie

ilgiausiu upiu
yra Azijoj

žemes plotu ilgu upiu nebūtu. 
'Australijos ir Europos mažes
ni kontinentai neturi labai ilgu 
upiu.

Kadangi Yangtze ir Mis<iss- 
vidut inisz- 

juostoj ant j u 
randasi
l'ropiszkos- Amazon,

y
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Amazon Jatstovautas 
lipi* Pietų 
issippi 
Sziauru 
tymo Missouri upe atskirai 
nuo Mississippi upes, ji irgi 
butu skaitoma kai’po viena isz I • * I • I •

f

i ippi upes randasi 
kos szi lu mos 
kraut u 
miestai.
Niger ir Congo yra per karsz- 

Mackenzie 
yra per
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ir .Mackenzie upėms
Amerikoj, jeigu skni-

Missouri upe
Mississippi upes,
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t u re t i

pasaulio ilgiausiu upiu.
Ilgiausia upe ipasaulyje yra 

Nile upe, kuri yra 4,000 myliu 
ilgio nuo prasidėjimo vietos 
iki intakus. Ji per 1,500 myliu 
nei tiri jokiu prienpiu. Ir prie 
intakas vanduo žvmiai iszsi- 
baiges iszgariavimn ir iriga- 
cija.

Kilos Afrikos 
ger ir Congo, 
riaus
Jos dauginus panaszios in Pie
tų Amerikos Amazon upe negu 
szallesnes sziauriniu kontinen
tu upes.

ir 
szullos

tos;
upes
daug miestu ant krantu. Nile 
klonis nei oi i Cairo miesto v ra 
tik maža žalia pievele, ti'k nuo

i*

pnszcziu.
t ali

nei inkama
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upes yra Ni
le arias ekvalo- 

Iropiszki lietus pripildo.

szesziu ilgiausiu

ir Lena teka in 
Areliu okeaną, ir

prezidentą Cool-Kariszkas laiva-s Toxas, kuris nuvožė
idgo in Havana, Kuba, kur dalykinis ant Pan-American kon- 

Su prezidentu iszplauke 86 žymios ypatos. Yra tai ket- 
Suv. Vaisi, prezidentas'kuris

greso.
virtas 
sosta'pyle in iižmbeži.

Prezidentas Coolidge atplauki* iii 
priėmė apie 60,1)00 žmoni u, kur atidarys 
gresa ant sudriibinimo 
sklypo.

s
n pi ei do A mari koniszka

Nedėliojo, kuriK ubą, 
Pan-American kon- 

prietclystos tarp Suv. Valstija ir tojo

Czao susiprato savo 
g y t k e 1 e t a 
tokios pat formos, 
eziosios.

Ana nakti jis buvo vienin- 
vieszbuty sveezias. Tro- 

czioji priėmė ji dar gorino, ne
gu pirma, 
jinai ji pa kinu 
ris.

laiku in- 
szviežiu bandeliu 

i Tre-kai|

Hint Miiiwiwi.awiiii **■»

telis

Asz

buvo 
sveezias.

einant gultPriesz
se, ko jis dar no-

norecziaii 1 
iszoisia nt ka-nors 
tarė jisi

Jns busite patenkinti,— 
a t sake Treezin jL ‘

Apie vidunakti jinai padare 
1a-pati, ka ir pereita karta.

Ryto meta pasirodė Treczio- 
ji, pastate ant stalo lekszte su 
baudelėmis ir laikinai iszojo. 
(’zao-kichno paėmė nuo stalo 
viena, isz aipragnnnot u bande
liu, pakeitė savo bandele ir 
pradėjo laukt Trecziosios.

'Toji netrukus i nėjo ir 
klau-so:

-— Kodėl jus nevalgote
— Asz laukiu, 

jus man

priesz 
kast, ■

ryloj
. už-

pa-

)

(are jis, 
idant jus man sudarytumei 
kompanija. Asz atsinesziau 
savim kelias bandukeles 
gu jus mano neparagausite, asz 
jusu nevalgysiu.

— Duokite man, 
T reczioj i.

Czao davė jai 'bandele, nu
imta nuo leksztes. Kaip tiktai 
jinai ja. prakaulio, 
ant žemes,

su
Jei-

tarė

upiu, keturios yra Siberijoj 
Ob, \ enisei 
sziaurus in
Amur teka in Kamusio okeano
prielipe. Kitos dvi yra Yangt
ze ir 11 Wang, ai4ba Geltonoji

15 iki 3(1 myliu platumo tarp 
dvieju karszln 
Hwang upes kursas per 
kini mainosi todėl 
laivams plaukioti.

N no ankszcziansin 
žmones l\ rineja szin npin apie- 
1 i rikes.

dienu

I
V'
I

Smoviszkose dienose
»ro

laito. Czao-kichui ja (pabalno
jo, užsisėdo ant jos ir toliau 
sau keliavo. ,Jis taip-pat pasi
ėmė su savim piemenį, buliu ir 

Taoziau nežinodamas,

1 n rojo atgai-

pinga.
kaip burtus padaryt, Czao ne

galimybes juos
vinį, ai‘bn ka-nors in asila pa
versi.

Kasi in k Trecziosios, tai ji 
buvo tokia isztvorminga asilai
te, kokia tiktai galima san in 
si vaizdi nt. Niekas nogaledav

T recz josios,

o 
ja kelionėje sustabdyt. Ji pa
darydavo in diena po kelis der- 
Rot kus kilometru.

Keturiems metams praėjus, 
po to a įsitikimo, Czao-kichuo 
keliavo ant jos pecziu in Czan- 
naiio. Kuomet jis jojo pro 
szvontykla kalno Choa, \ ienas 
senis, trindamas rankas, tarė 
juokdamos:

Ei, Treczioji isz 
bu c z i o |) o k szcz i u j 11, ’ 
ka tu pavirtai!...

Paskiau, nutverus asilaites 
pavadi, jis kreipėsi in Czaoki- 
chuo:

t a n

i,

“ Viosz- 
szlai ui

— Ji priesz tamsta nusikal
tusi, tatai teisybe, bet bausmes, 
kuria ji porneszusi, pilnai pa
kanka. Leiskite ja paliuosuot!..

Ir abieinis rankomis paėmus 
snuki jis porpleszo 
Treczioji tuo jaus gi

iszojo isz asilaites kailio savo 
buvusiam žniogiszkam pavt-

ir

asilaites 
žiaunas.

žniogiszkam 
parpuolė dale. Ji pasveikino senuką 

pradėjo asilo balsu pasislėpė. fUolesnis Trecziosios 
rėkt ir pavirto in puikia asi- likimas esą niekam nežinomas.

PAJESZKOJIMAI
Asz Sinianas Macziulonis pa- 

jeszkau savo broliu Karoliu ir 
Petra ir sesele Alima, paeinanti 

, Jevaravo 
Gmino, Igliaukos Paf’a., Slan-
vansiu Kaimo. Kas apie juos 
žino meldžiu praneszt ant szio 
adreso: . lt.

Sheiian-
dabar nežinau kur.

isz Starapolos Pav.

Saru Masulon, 
Box 383, Greenville, N. C.

Dovanu $1.0 tam kuris pir
mas pranesz apie Antana Ja
kuli, ar gyvas kur ar miros, pa-

A ▲ a ••• Aeina isz Lietuvos Radzunu Kai
melio, Alytaus Valscziaus ir 
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 meto gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
motu kaip negirdojau apie ji.
Turiu didžiai svarbu reikalu 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur- 

Sztai adY(?- 
Jurgis Adomaviczius,

gis Adomaviczia. 
sas:

J. 23
75 Lee Park Ave.

WDkos-Barrc, Pa.

*
- ?
1 dh. ' ■ •« M".*

mano szVogen 
Vlada. Adamkyviczia, apie du 
metai atgal gyveno 
doah, Pa., 
Paeinantis isz Kauno Rod., Ja
na vo valsez. Jeigu kas apie ji 
žino meldžiu prani'szt ant 
adreso:

Adomas Va i t ke vieži a, 
1232 \V. Coal St ., 

Shenandoah, Pa.

szio
It.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma,
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimus kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse,- Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta U 
parduodame vien tik per

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

*

ir Hwang, 
upe, t 'hinijoj.

Tos ilgiausios upes le|,<a per 
invairiausi klimatą ir civiliza
cija. Amazon ir Congo teka per 
salt ingus ekvatoriszkns tanku
mynus kur randasi gražiausi 
Įiankszcziai, lankini'ai žvėrys ir 
laukiniai žmones, kuomet inta
kus Yenisei ir Lena lipiu yra 
virsz sziauriniu giriu linijos ir 
ju klonyse randasi labai mažai 
gyventoju.

Mississippi ir Yangtze upes 
teka per tvirta civilizacija, ant 
ju krantu insleigti turtingiau
si miestai.

Nilo upe yra pasaulio istori
jos lopszys. Mackenzie vis yra 
rnbožine upe.

Pasaulio žomlapis rodo, kad 
penkios isz tu tuzino upiu teka 
‘‘augfiztyh’* 
teka in sziaurus. Jos yra Nile, 
Mackenzie, J.

M ississippi
Amur,

pasiuntė ekspedicija ty
rinėti Nilo upe, bot nebuvo pa
sekminga. Rusai, bando sekli 
SiborijoR didžiules upes. Szia 
dion žmones vis tyrinėja Ama
zon ir Congo upiu apielinkes. 

I Yangtze upes pradžia apdeng
ia Azialiszku tamsumu. Seno 
viszkost* Timbuktu dienose Ni
ger upe buvo

Husai, bando 
upes. Szi

romanso upe.
— F. L. L R

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORiUS 

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

suteikiam
.4^ '•

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mnhanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
doszimts minutu. Telefonas 872.

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS

(upMiill) tai yrnj GeriRaHia’ buz,Ha «yditv» su. žolam*,
; nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytai 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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 8bc. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virs* 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto- 

: ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite uziteip;

M. ŽUKAITIS,
Spencerport. N. T.

bOI», Yenisei ir Le- 
ir Niger teka 

pietus. Amur, Yantze, 
Amazon in rvtus ir 

tik Congo teka in vakarus.
Visos tos upes tarpais kyla 

pakol krantus apsėmė. Bet vi
suose atsitikimuose pasekmes 
kitokios. Mississippi ir Yangt
ze upiu potvini'ai yra tautisz- 
kos nelaimes, nes milijonai ne
tenka namu arba apsigyvenimo 
vietų. Bet matinis iszsiliejimas 
Nile upes prisideda įprie Egyp- 
to turto, nes ant krantu palie
ka invaisinimo depozitus. 
Hwang, 
kuomet iszsilieja, vis permaino 
upes visa kursą.

Amazon ir Congo upes guli 
beveik po ekvatorių, bet kitos 
deszimts randasi szianrinej Įlo
mis phero j. Gal todėl ilgiausios 
randasi szianrinej hemispheroj 
kad sziairi’ine pasaulio puse lu-

na.
in
Hwang ii

invaisinimo 
arba Geltonoji upe,

ri danginus žemes ir be dideliu «5 Giiiet Rd.

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto Į
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS [

Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje ’ 
Esperanto kalbos gra- Jjau placziai vartojama kalba ESPERANTO.

matiszka yra neiszpasnkytai lengva ir vidutiniszkui prasilavinęs žmo
gus ja gali iszmokti in viena diena laiko, 
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu. 1
Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip ga- i j. . . .. . ..... - ---------- ----  s_ ---- I
siuskite sziuomi adresu:

A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N. J.

Knyga susideda isz 170 J 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.00. j

lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus |
L'inol/ifz. nJ.'Aon •

♦I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$---------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai Saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

rr1 -.ill----- - ... .z;/. , - - ---
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t SAULE’ 1

Ka ralienes 
Sunertas

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

,j<> sūnėnas.“Taip; tai yrn 
Ta varda jis prisiėmė gerbda
mas didi ji Dievo pasiuntinį, 
kuris pirmas atnosze Japonijon 
Kristaus mokslą, 
buvo, kai 
Ksavcriet is 
žvniais

Ir Tobijas 
Szv. Pranciszkus 
su mokycziaiisiais 

musu karaliaus, Siva
no akyvaizdoje vede penkins
dienas asztrius ginezus; paga
liau nugalėjęs žynius inrode 
Krikszczioniu tikėjimo teisin
gumą. žinoma, ir jis pats tuose 
ginezuose dalyvavo, daryda
mas szventajam sunkiausius 
užmetimus priesz Krikszezio- 
nija apie ka vėliau pasakoda
vo, kad tai buvęs ne jo darbas, 
bot piktosios dvasios. Bet To
bijas būdamas teisingas pripa
žino pergale szventajam ir nu
taręs sekti Devo malones baisa 
isz jo ranku prieina Krikszta. 
Nuo to laiko neapkenezia jo 
žyniai ir persekiodami nekarta 
grasino mirties pavojumi; bot 
A’ioszpaties angelas ji gelbsti. 
Jis tarnauja svetimtaueziu mo
kytojams padedamas jiems mo
kinti žmonos naujojo tikėjimo. 
Tobijas jau daug szimtu pri- 
rnoszo prie krikszto ir tas dar
bas jam geriausiai sekasi, nos 
nieks goriau žyniu molo neži
no.“

“A’aiko, asz dar nesu Kriksz- 
czionis.
kintas Sikatoras palydovo pa
sakojimu.

“Bet greitai busi” 
liepi* pažas ir maloniai pažvel
gė in kunigaikszczio akis. — 
“Tamsta jeszkai
mes melsimės, kad ja rastumei. 

•— 'l’aeziau žyniai vis dar perse- 
ir paskuti

niais metais vol buvo pareika
lavo, kad jis atvyktu iii 
nnkinia, į ,
si kali)ėjimui apie tikėjimą, 'fa
me susirinkime galėjo dalyvau
ti ir senis Ji’vas. Bet szi* karta 
nutarė žyniai kovoti ne vien

Burinio im/kshi pavy- 
atszaukti pagelbon

pert rauke nepaten-

— a t ši

teisvbes, o

kioja akla Tobiju

susi - 
prie sziu grioviu, pa- • • i ¥ ■ •• fit

žodžiais, 
ko jiems 
aUkscziau ežia gyvenusias pik
tąsias dvasias; szios norėjo at
sisakiusi dievams tarnauti To
biju žiauriai nubausti. Senelis 
visa tai nujautė, bet nenusigan
do. Praneiszknus vedamas drą
sini jis atėjo kovos vieton; ežia 
atsisėdo ant samanotos uolos, 
o žyniai aplinkui ji apstojo h 
daugelis paszaliniu žmonių pri- 
sikimszo tarp uolu ir medžiu. 
Prieszais savo bakūžėlė glosty
damas barzda sėdėjo senis Je
vas; užpakalyje jo po tamsio
mis ėglio szakomis buvo palin
do du burtininkai, kurie rno- 
szesi iszmoginti savo juodo 
mokslo joga ant aklo senelio.

Ihisikaibejimas prasidėjo pa
prastu budu. Tobijas aiszkiai 
inrode žvniu melą — kuni- 
gaikszti, nepyki tamsta ir pats 
greitai sužinosi — ir lai]) griež- 

jis kalbėjo 
tikėjimą.

tai ir intikinamai 
apie

savo

krikszezioniu

rnruo

atsikėlė

L
ir kalbėk Jėzaus vardu?” 
tarpu vis labinu ir didėjo me
džiu virszunese kaukimas. Pa
sakojama, kad tai buvę demo
nai ir kai’knrie net kuniszko- 
mis akimis juos mate, kurie ap
supo akla ji. Bot 'fobijas ra
mini stovėjo to triukszmo vi
duryje. Jis pakele in dangu už
merktas akis, persižegnojo ir 
kalbėjo Jėzaus vardu. () kas 
tada atsitiko! A‘sitrauke nuo 
TobijaiiR piktosios dvasios ir 
pilnos kerszto sugryŽo pas tuos 
kurie kovojo ]>ri(‘sz Kristų. 
Iszlindo isz po medžio abu bui •) 
tininkai ir leidosi bėgti pei 
minia, kuri isz baimes smagiai 
sukliko, prie aklojo. Persimai
no ju veidai ir parpuolė po To
bi jaus kojų, lyg nuomaru mir
dami viniojosi, dejavo prnszy- 
darni'jo iszvadnoti nuo piktų
jų dvasiu, kurios juos baisiai 
kankino. Senolis gi padare 
kryžiaus ženklą ant abieju ne
vidonu ir staiga jie 
nuo žemos.

Pamanyk kunigaikszti, ko
ki inspudi galėjo sukelti 
buvusiųjų žmonių tarpe! Dau
guma ju atsisako tarnauti sta
bams ir mėtėsi prie Kristaus, 
kurio kryžius, pergalėjai vel
nią, triumfavo. Naujai apsl- 
kri’ksztijusiuju tarpe buvo ir 
senis Jevas, kuris tuojau aplei
do bakūžėlė ir praszc Tobijaus 
pakalbėti apie 
tikėjimą. T" 
darni priosz teisybe, 
užsikietino sakydami, 'kad tai 

ir Tobijaui- 
velniszkas darbas. Kada Jevas 
tapes Krikszczionu staiga mi
rė, žyniai paleido po visa szali 
ganda, kad tai esąs vieszas 
inžeistujn di(‘vn kersztas ir dar 
labiau užsikietino.”
Sikatoras labai atvdžiai klau

sosi palydovo pasakojimo. Isz- 
tikruju, kai]) paduoda savo 
laiszkuose szv. Prauciszkus 
Ksaverietis ir jo inpediniai pa
sakoja, tuo laiku butą Japoni
joje labai liūdim nuotikiu apie 
velnio apsėdima, nuo kurio isz- 
liuosavo mus Kristus. Jau Ir 
pats Sikatoras buvo girdėjos 
apie nelaimingus piktosios dva 
sios apsėstus žnlones. Ir apie 
szi nuotiki jis buvo girdėjos 
tiktai dabar iszgirdo prieszin- 
gai pasakojant. Už tai jis žin- 
geidaudamas daugiau ka nauja 
iszgirsti klausinėjo vaiko, o 
szis jam iszvardijo daug žymiu 
vyru to nuotikio liudytojais. 
Kunigaiksztis gi nutarė atras
ti tikra tiesa.

Taip besikalbėdami jie pri
ėjo stovinezia ant upelio kran
to Kvanono maldykla. Pažvel
gus kunigaikszcziui in vidun.

stovyla, pirma 
stabu pasi-

• e

ten

krikszczioniu 
Piktai žvniai kovo- 

pasiliko

esąs akiu inonas

ka i p

vaiko

STOVYLAS ANT ATMINTIES ŽUVUSIU ANT LAIVO MAINE
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susirangiusiu 
karta kilo 
biaurejimas.

“Žiūrėk,

.jame

koks biaurus pa
krypės velnias”
žiumi paliesdamas Steponas. 
“Akys iszpustos! Pilvotas! 
Koks begalinis ranku skaiezius 
apsupo stabo, kaip stipinai ra
to; kiekvienoje rankoje laiko, 
dar kita maža stabdi.”

“Tos 36 rankos reiszkia tiek 
pat vėjo krypeziu, kurios pri
klauso Kvanonui kaipo erdves

— atsiliepė ku- 
Bet asz nenoriu, 

kad tu tycziotumeis isz

— tarė ji kry-

vieszpaeziui 
nigaiksztis.

i ”
4 i
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kad klausytojuose kilo didelis | paveikslo, kuri mano proseniai
bruzdėjimas prieš
rie visa laika juokais atsakinė
jo aklajam. Tada iszejo aiksz- 
len žvniu vvresnvsis ir baisiai «r v

susikeik(*s pareikalavo senio 
Jevo, kad jis perduotu nusidė
jėli Kvanono pykeziui. Bet se
nelis nei nepasijudino isz vie
tos ir nekeik e aklojo, 
pirma karta iszgirdes 
bianti Kristaus mokslą,
susijaudino. Tada turėjo prasi
dėti stebuklas. Abu burtinin
kai pradėjo savo darba; pasi
girdo g
taip sujudėjo ėglio szakos, lyg 
kad didžiausios vėtros butu 
blnszkomos. Visi ten buvusieji 
persigando manydami, kad žy
nio gruniojimns kris ant aklojo 
Prauciszkus isz baimes drebė
damas tarė: 
mes! ’ ’ 
sa ke:

ž virius, ku-

Jevas 
skel- 
labai

garbino ir apie ji tu dar mažai 
turi supratimo. Juk ir Kriksz- 
czionys laike savo bažnyozio-

rumojantis balsas iririja. 
r Mvni

“Teveli, melski- 
Bot Tobijas ramiai at- 
“ Nebijok, jie nieko.IIP

se stabus.”
“ Kunigai kszti, bet jie j u no 

garbina ir tamsta turėjai pa
stebėti, kad jie yra daug gra
žesni už ta velnią. — Bet at
leisk man, asz tamstos nenoriu 
supykinti! Tiktai viena asz dar 
paklausiu. Gal kunigaiksztis 
matei musu bažnytėlėje gražu, 
moteries su kūdikėliu ant ran
ku paveikslu? Ji vadinasi Ma-

Mes ja kiekviena diefia 
sveikiname, kaipo dangaus ka
raliene ir visa szirdimi prie jos 
szaukiames: “ 
mums surasti tiesa! Nes žino
mo, kad tu jos trokszti.”

1V-
Karaliene ir Sikatoras.

Dabnr jie ėjo per gražia pie-• * a a _

Marija padek

limtHIIMtmMIltlIMHHIIfimiHHMUtflIHIiriHHIHMIMflIVirf'’iszdavika Szoguna ir privilio
tus svetimtaueziu pasėkėjus!” 
Tu atstatysi szventnji Mikados 
vioszpiitavima. Vietoje Szogn- 
no busi isztikimns jo karvedys 
ir Paonijos iszgelbetojas. O at
eities gimines apdainuos Ban
go karlienes šunena didvyriu 
dainose. Ka vaike? Ar dega ta- 

i vo szirdis tėvynės meile?’”
Susijaudinusi karaliene karsz- 
cziausiais žodžiais dėsto sziuos 

i vilingas planus, kurio beabejo 
i pa-

i B x : 
S EI 
i S 
- I i i 
|l 
H e : h
« * 
E S 
i i

o
"bi

K-..a<A

FU

r. '•j
į'v

---------------------------------

I ■
■■ .X

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

i?itl
A—*

į
■ M

O
If;i

'■■ii

B

.i-"iii
W 1

I a

■f’ ’£

io® J.?

K

h.

I '(.4 <>•>5.■'■r ■'■Z'.r V, Į.F ‘‘

41

H'/'/' ■
'kv.'‘z^;’'4yy1f įMi .•V;

feWW/Atitik * Jjį M<f 5
^50■

• • v1

, • i., y
Į

>1 
i'*mW-?1 T 

■ 

•iv <• *5

s
I K! H 2 «;>■

I • v
! t
t :
3 :

4

< ■ ■

i

iri
f T”

/ 4

t

'4

............. .  i i^ itMiii’- Ąyr'-■ k■ Arr.

s

, 1;’.‘i.’?. '■■■'' J-

L

Lui iM>i 
į."'-' '

,B....  v .4.^,,..

i.
K ■■ 

.........

“*W
..

tih />

h ■ įv
**rr**^^**-

(Mlfrirt ihw .A*.,te. .u...

■
I

t‘'r / 
k

v
W/ ;

'' * 
» , . ..

Kada prezidentas (‘oolidge dalybaus Pan-American kongrese kuris atsibus Ilav 
jc, Kuboje, atlankys puiku stovyla pastatyta ant atminties žuvusiu 
riu kada laivas Maine likos isznesztas in padanges* per Iszpanns kas btiv 
tarp Amerika ir Iszpanijo

ano-
Amorikoniszku laivo- 

o priožaste knr<»R
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prie prūdo, kame plauko gra- liuota erdve.
Valgant Sikatorai szvelniai 

mandarinentu būriai, j ir mandagiai sn juoini kalbėjo 
visu į karaliene. Iszdidi motoriszko 

su ii- j mane radusi jaunikaityje bnda

pas i pu o-
J ?

žioniis plunksnomis 
szusin
Jos yra gražiausios 
pa u k szeži 11 plauk y t o j 11, 
gaiš ant nugaros nukritusiais latsiekti savo tikslui: nuraminti 
isz baltu, raudonu ir žaliu begali valdžios 
plunksnų, kuodais. Ju Ievyno , iszliidi 
yra Japonijoj ir tose szalyse 
randasi tiktai didžiūnu pruduo jos vyras netik nebuvo kriksz- 
se. Europiecziai jas pavadino czionijos prieszas, bet dar gi ja 
maudarinentomis; Japonai g 
ozi do rijom i s.

Mes jau esame prie ozido- 
riju prūdo” 
“Ziurek, ant salos matosi na
melis, ten tamstos laukia kara
liene. Klausykis! Kunigaiksz- 
tytes pritariant stygų instru
mentu dainuoja, senas, no gra
žia dievu daina, (lai reikalinga 
supažindinti ?”

— atsake k įmigai ksz-
Tu pasilik ant tilto ir 

paskiau palydėsi mane in pili. 
Nusilenkus tarnui, Sikatora? 
nuėjo tiltu toliau, kuris tęsęsi 
beveik per visa prūdą. Paste
bėjo ozidorijos isztiose sparnus 
ir atkisze raudonus snapus 
smagiai rėkdamos leidosi bėgti 
vandens pavirszium artyn prie 
kunigaikszczio, /nes nujauto, 
kad jis joms iszmes gardu kąs
neli. Tai padaręs nesustoda
mas nuėjo toliau, kame jo lau
ke karaliene.

Tai buvo didele isz visu pu
siu atlapa altana.

gulėjo pasirėmęs, 
ant gražiai iszdabintu ir pa
auksuotu stulpu. Sienos užpin- 
to.s nendrėmis ir nuo vėjo bei 
saule pridengtos brangiais szil
kais. Pasirodžius Sikatorai ant. 
laiptu isz vejos puses pamojo 
ka ral ione kunigai ksztytems 
pertraukti daina ir visos iszejo 
pasitikti savo mylimojo pus
brolio.

‘‘Ak kaip gaila, kad asz tam
stoms sutrukdžiau dainuoti,” 
— tarė szjrpsodamasis Sikato- 

Jei asz neklvst n tebūnie 
palaimintas teisingasis ir isz- 
mintingasis Sinkovogas; tai 
buvo garsus keturioliktojo Mi
kado karžygis prie kurio Japo
nija gyveno laimes ir rainybe^. 
dienas. Mano tetulei toki daina 
tinka, nes ji pati gyvena pana- 
szaus didvyrio dvasia.”

“Šunenai, tu esi iszaukletas 
Meakos karaliaus rūmuose ir 
tokio mandagus žodžiai isztik- 
ruju daro garbe tavo auklėto
jams!” — tari' karaliene ir isz 
jos lupu iszsiverže meili szyp- 
sena. “ 
vaisiu ir padekite staleli 
lia mano kojų, o jus eikite pa
silinksminti in soda. Nes Asz 
su Sikatora noriu pasikalbėt? 
apie svarbius dalykus.

Papraszius karalienei, Sika
toras atsisėdo szalia jos ant 
puikaus divono ir gere h»z 
brangiu indu kvepianezius Ja- 
poniszkus gėralus.

Praszau ragauti pauksztio-
— tarė karaliene. — Tai

v ra

žaliu • begali

Japonai

i i

‘ ‘ X( 
tis. —

1 t

i 4 F

plokszczias ?

ras.

I
troszkiina ir 

doganezia neapykanta 
pfioz krikszezionija. Sivanas,

gi, globodamas draudė persekioti
Į • • • . . air jau no karta pats buvo pano- 

nž

I turėjo atsimuszli tėvynei
1 szvostoje jamiikaiczio szirdyje. 
jlnsikarszcziaves Sikatoras bn- 
įVo jau bepradedąs nurodyti sa- 
jVo paklusnumą. Bet staiga al

ko pažos žodžiai ir 
siela atsistojo Szv. Paneles su 
kūdikėliu ant ranku paveikslas 
kuri jis buvo matos

ėjo jam in galva krikszezionisz- 
priesz jo

SH

BALTRUVIENE š
J

E
šs i : 
: i 
• ’
Į I

Wes', Tlazletone linksminosi 
bobeles, 

Sztai atsirado tarp jn ir 
vyrelis, 

Trauke naminule ir linksmai 
klegėjo, 

Na ir gud t aims turėjo.
'I’uom buk to vyrelio pati 

dažinojo,
Greitai at lepsėjo,

I’žkh.tpo ant tu bobelių kaip 
kate, 

(1 iszsisziepo karp giltine. 
Nutverė už kndlu, pradėjo 

lupt, 
2vigt ir szaukt:

Judvi gyvates patempiono.s, 
Ar jisai neturi savo žmonos, 

Kimu jus ji man balamuezijat, 
Ir kaip savo glamonejat ?

Ir skaudžiai bobas suteriojo, 
Kad net kele.s dienas vaitojo, 

O ežia da plaukus nurovė, 
Suvis plikos iszrode;

Tai bent dzūkele stragi, 
Davo dviem kalakutoms, už 

tai peikti negali.

...... ........................ v.. Kataliku 
bažnycziojo. Tada niisiramim s 
Sikatoras tari1:

Geroji tetule, labui asz esu 
(au dėkingas ir tuos tavo žo- 

visuomot ])risiniinsiu 
Tik viena kliūti ma

tau, galinezia suturėti mano 
tuo didvyriu taku ir 

nesenai man 
baisiomis spalvomis.

‘‘Ir kas tai butu ? 
4 4

4 i IIdžius 
szi rd y jo.

imperatoriai, 
nuo 
10,000 
Musu 
<
lūs. Oi jie butu tvirti, jei neati
darytu varthi svetimszaliams

I Y>atys musu kumigaikszcziai! 
Ju pagolba jie in vidų insi- 
skvorbe! Dabar laika juos isz- 
ginti! Ak, mano šunenai, kai]) 
gražu ant szitos puikios Szimo 
salos? Gotos, Arimos ir Omu- 
ros kunigaikszezius gali dievai 
nubausti! — Jie yra krikszczio- 
nvs! Visi vakarai ir net vidų- 
rys salos ]>riklauso tiems bjau
riems s v o t i i n I a u e z i a i n s.
steigia Naagzakos uosta ir at
sidarys sau vartus per musu 
dievu vandens volus. Ir Bungo 
rytai tuojau pateks in ju ran
kas. Tiktai vienas mano sūnūs 
atsiskvre nuo krikszczioniu. h* 
pats Sivanas jau no karta buvo 
pasiruoszos parodyti niaurius 
instatvinus saviems dievams.”

Taip bekalbant isz pykezio 
sužibo jos akys ir užkimo bal
sas. Sikatoras persigandęs žiu
rėjo in skausmo jos sudarkytu 
veidą. Ji. tose toliau: “Iki sziol 
man pasiseko' ji sulaikyti nuo 
tos nelaimes. Jei ir Sivanas isz- 
drystu ka pikta padaryti musu 
valstybes dioviszkiems 
jams, liūdnai jam užsibaigtu. 
Svetiinszaliai kiek gali darbuo
jasi ant musu salų. Sikoros sa
loje in savo jiinklos supainiojo 
Tozos karalių už tai jam no 
padės dievai atgauti sosto. Ir 
<as dar blogiau, kad ant Ripo- 
no salos ju naitdai darbuojasi 
karžygis, kuris daugiau kaip 
2,000 motu užtaria savo tauta 
pas saules dievą, bet Szogunas 
susidedamas su Krikszczionisz- 
kais kunigą i kszcziais, užmirszo 
savo pareigas ir Mikada pada
ro tiktai szoszolin vioszpacziu! 
Ka mano šunenai, ar ne tiesa?”

“Tiesa. Nobunangas yra ty
ra na s. Menkoje nei vienas žmo
gus nekalba apie Mikada. 
laiko pas savo svotimtanezius, 
pats maeziau, kaip draugiszkai 
su jais vedžiojasi po savo pa- 
locius. Pirma žmona vede nau
jais instatymais; iszjuokia žy
nius ir jau ne viena ju vienuo
lyną sudegino. Bot kam ta man 
sakai?”

“Kam? Tu nežinai ? Tau, t an 
iszrinko dievai atkorszvti No- 
buna/igai ir visiems musu prio- 
szar/s! Bet duo-k man pabaigt?, 
tada tu kalbėk. Asz žinau ko tu 
nori pasakyt i, bet esi dar vai
kas ir nepribrendęs tam žy
giui; bet už keleto motu busi 
vyras, tik reikalinga, kad nuo 
szios dienos tavo dvasia dar 
labiau sutvirtėtu priosz kriksz-

kad 
svetimtaueziu 

varstu ilgumo 
valstybes dievai 

laug stipresnius vandens vo

apsigynus 
apsisupo 

s i (m a. 
t n ri

sut nreti
žė n gt i 
kuria

s
isz

kimusiu balsu (are:
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Pažinimas, kad Krikszczio

ni u tikėjimas yra teisinga 
Kai]» perkūno trenkta 

pykc'zio iszbalo karaliene ir už- 
“ Nejaugi 

ir fu patapsi iszdaviku! Sutrin-
sin in miltus!” Dar toliau no
rėjo ji kalbeli, bot prisiartinu
si prie altanos tarnaite suszu- 

Ppnia, karalius ateina!” 
[TOLIAUS BUS]

rėjos tapti krikszczionim;
Jatn 

nosnysis sunūs jau senai buvo 
apsikriksztijos; jo no lik noap- 
konle, bet ir snuunti nelaiko. 
Vyresnysis sūnus buvo silpno 
budo ir negalėjo jame dėti vil- 
ties, atsiekti tikslui.

— (aro Steponas, tai ji neapkentė Sivano.

raudonus

Stogas pa-

kunigą i ksztytonu

Už tai atneszkito jam 
sza-

4 4

nos”
yra tavo medžiokles laime, ku
ria mums vakar atnoszei.”

“Acziu karaliene! Gražesnio 
paukszczio, kaip tas asz dar 
nesu mates. Kuomet' iszleke in 
ora striela ir pataiko nelaimin
gam pauksztelini padriko jo

jnmns nepadarys. Persižegnok į va, tarp puikiu krumu ir geliu, puikios, plunfcknos po spindu-

ko: 4 4

Tiesa, ji 
turėjo broli, Sikatondona, ku
ris buvo trutįngiansias ir galiu 
ginusias Japonijos knngaiksz- 
tis; ilgai vilosi juoini. Bet ir ta? 
žmogus buvo ramus, megstns 
smagu gyvenimą ir bevaikis; 
būt i nauju karaliumi jis netiko. 
Iszdidi karaliene visa tai su
prato ir atitaisė savo klaidin
gus planus. .Ji patarė broliui 
paimti isz vieno garsaus kara
liaus dvariszk'io berniuką 'vah 
ko vieton, kuris jos nuomone 
turėjo tinkamus talentus, kaip 
kariszkiui, taip ir kimiga'iksz- 
cziui.

STRENDIEGLIS IR 
MIZERIJA GREITAI

PASZALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia Tarsi Magiszkai

knro-

Tai buvo Sikatoras 
niūkusi 
esanti laiminga.

ir pasi- 
ji karaliene jautėsi 

Tiesa, jauni
kaitis sujungė draugėn turtin
gas kūno ir dvasios dovanas. 
Laibas ir tvirtas kūnas tiko ge
ram raiteliui. Mandagus ir su
manus buvo darbuose. Plati 
kakta, judrios akys, ir dailus 
veido bruožai rodo jo ugnine 
dvasia ir isztikima szirdi. Si
katoras isz prigimties buvo 
linkės prie kilniu idealu. Ypacz 
jis auklėjo patrijotizmo jaus
mu. Visa tai Liko paskirtai jan- 
nikaiozio rolei, ka ir karaliene 
gerai suprato. Tiktai

F JI

Jau ir

teisybes

ji dar 
abejojo: kokia kova jis vos 
priosz krikszczionija?
pati buvo patyrusi, kad jauni
kaitis trokszta lygiai
kaip ir garbes. Dvejojo kara
liene, kad jis nesumainytu tė
vynės dievu sp svetimu tikėji
mu. 1
siekti, nedavo jai ramybes. Isz 
anksto sumanė atitolinti tas 

kurios kenktu jos pla-

Tuszczios mintys (ai pa-

klintis, 
nams. Tuo tikslu nelaimingoji 
karaliene nutarė nupieszti Si- 
katorur taip vilioja^czius vaiz
dus, kurio ne tik pagoni ati
trauktu nuo Kristaus, bot ir 
Krikszczioni. Taip mano kara
liene.

Kol Sikatoras valgė.karalie
ne su juoini kalbėjo maloniais 
žodžiais. Pavalgius ji nustūmė 
indus szalin, apklojo laiptus 
szilkais ir traukdama, in save 
kunigaikszti tarė:

“Mano šunenai, sėskis szalia 
tetute ir klausyk jos žodžiu. 
Kai asz iszgirdau, kad tu szian- 
diona vietojo Tozos karaliaus 
atnaszvai dievams auka, labai 
apsidžiiaugiau. Tepasilieka ant 
visados tavyje tėvynes dievu 
meile! Tikėk man, kad didžiau
si pavojai grasinantieji musu 
brangiajai tėvynei yra naujas

Jis

cZionija. Budas pastatyti tave 
visu prieszakyjo yra geras. Ma
no brolis,
tau 30,000 kareiviu. Už nedau
gelio metu bus tavo ir Tozos 
karalija. Bangas taipgi pateks 
in tavo rankas. Tavo kariuo
mene susidės isz 100,000 žmo
nių. Bet tai dar no visa. Tavo 
valdžioje bus žyniai su neisz-

i • a M «

Sikatondonas duos

matuojamais szvontykhi tur
tais, visa tauta ir daugelis ku- 
hignikszcžiu nusilenks 
tavo. O tu susztiksi i

Jus gulite beveik urnai paszalint 
asztrlus skausmus ir nuszipusius 
dieglius del Strcndicglio, Neuralgijos 
ir kitu Reumatizmo priepuoliu su 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Nuo momento, kuomet szis nuosta
bus, senas gelbstantis plasteris yra 
panaudojama prie skaudamu vietų, 
jis teikia—szilima, szvclninn ir rami
na sujaudintus nervus ir paszalina 
skausmu ir mizerija tarsi magiszkai. 
Jus gaunat patvaria pagalba da ir 
del to, kad gyduoles Red Cross Kid
ney Plasterio nuolat sunkias per oda 
in apimtas vietas taip ilgai, kol plas
teris laikomas prie kūno. Buk tikras 
pareikalaut didelio Red Cross Kidney 
Plasterio su raudona flanele užpaka
ly. Visose vaistinėse.

skausmus

$

Lie*uvr«>k*« Graborlai 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
pinke moterims. Priei
namos prekes.

61 fl W. Sprure NU, 
MAHANOY CITY, PA.

80S MAIIKKT KT.,
TAMAQUA/PA.

f

; prięsz
: “ Už musu' 

tikėjimas ir jo skelbėjai. Kinu dievus ir Mikada! Prakeiksi

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokumo 3-czia procentą ant 
'■ sudėtu pinigu. Procentu pride- 
» dani prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didėlis.

1 Liepos.

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vico-Pre«. ir Kas.

A. RAMANAUSKAS • 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Iiibalsainuoją ir laidoja miruaini 
■ • e * « h * mJ * * iant visokiu kapiniu. Pagrabui parao- 
MMMHHMHMMI - - i 

niausiu. Panakndo automobiliui do) 
laldotuviu, valeliu, krikrtrtynlu If

Boll tfelofopaf 1S7B-M

•da nuo papraioilauliu iMi praHi-

kitlemi pailvailnbjimama.
w i . 1 iT > i v

• • •
VargsZai tieji vyrai, 

Ka atsimena apie szeimyne- 
le gerai, 

Kad «po jojo mirėžiai vargus 
nekentetu, 

Tr motinėlės vaikai klausytu. 
O paczinlo sau migliną, juokėsi 

su szaipu, 
Ir su dideliu džiaugsmu, 

Pastipk padla kagreicziau, 
Tai man bus daug geriau.

Kada pinigu turėsiu, 
Tai gudresni ir jaunesni vyra 

gausiu, 
Jau ne viena taip prisigavo, 

Po smert vyro, kitoki vyra 
gavo.

Taip, gerus laikus turėjo, 
Bambiliais trankosi, vaiku 

nežiūrėjo, 
O ant galo 

Tas pasidaro:
Tas netikės valkata, 

Pinigus paemes iszrunijo 
jn svietą, 

Su kita tokia boba 
susiporuoja, 

Ir volei koki laika ulevoja. 
Tegul Dievulis baudžia tekės 

bobas, 
Ypatingai 'pasenuses karves, 
Katros nori pirmutini vyra 

numaryti, 
Arba su juom atsiskirti.

♦ ♦ ♦

Nedėlios vakara Gilbortone 
ulyczia ėjau, 

Ant Meizviles kelio mergica 
maeziau, 

Kaip in ten ėjo, 
Dantys kaip elektrikas žibėjo. 
Mat blekutes ant dantų turėjo, 

Mislinau kad tai smertis 
kumeliu,

Puiko8 drosės turėjo, 
Nuo misingio net žibėjo. 

Nu'babyta galva kaip guzas, 
Kaip pusėtinas arbūzas, 

O tas viskas kasztavo daug 
pinigu,

Apie pora doleriu.
Branzalietas 25 centai, 

Tai szirdoles ne žertai, 
Nodažinojau 'kas tai do viena, 

Ba da piriha karta maeziau 
tuja naktine mergina.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVI S Z KAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kūnui numirėliu, 
automobiliui del laidotuvių, krikin- 
tintu, ve Heliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.« Mabanoy City, Pa.

Pasamdo
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Read ingo kasiklos pra

eita savaite iszdiitbo 5 dienas, 
o Lehigh Valles kasiklos isz- 
dirbo 4 dienas.

— Visos Readingo kasyk
los pradėjo sziadien dirbti, isz- 
rtkirent IlilUo, St. Nicholas ir 
Suffolk kasyklų. Visos Lehigh 
Amalies kompanijos kasyklos 
sziadien taipgi pradėjo dirbti.

— Mahanojuj yra daroma 
krutamieji paveikslai po ynr- 

“Mahanoy (’ity’s Hero.”
Visi loszejni paeina isz miesto 
kurie dnlybaus tame paveiks
le. Tarp t uju likos iszrinkta 
visiems gerai pažystama pana 
Helena Da rn i u t e, kuri < 
Union National Banke. Kada 
paveikslas' 'bus užbaigtas, 
Victoria teatras apie tai ap
skelbs.

Antanas Matu se v i cz i u s, 
Mahanojaus gyventojas,

d n

SAULE r»

IR KALIFORNIJOJE RANDASI DAUG SNIEGO
t Nela'ba mirtis nuskynė 

jauna žiedeli Marijona, 21 me
tu mylema dukrele Ignoto Jan- 
cziuliu, 9 N. Union uli., kuri 
mirė praeita Sereda Ash lando 
ligonbutvje po trumpai ligai. 
Velione nesenei pabaigė augsz- 
tesni mokslą ir buvo myloina 

kurie ja ja pažinojo,
lidžiausiam nubudime

se- 
visi namie. Laidotuves 

atsibuvo l'tarninko ryta su pa
maldomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

per visus
Paliko < 
tėvelius, tris brolius ir tris 
šeri s -

dirba|aj

tai

Antanas Degužis likos 
pskunstas už sužeidimą auto

mobiliam Martina Kamoni, 226 
AV. Coal ulyezios, kada ėjo in 
darba. Vėliaus dažinota jojo 
numaras 
szauktas ant atsakomybes.

Degužis

A’ol iaus 
ir dabar likos pa

/A,

I

bos Angolos, County parko, Kalifornijoj, miklios laike nupuolė daug sniego, užsnig-

Katalogas Visokiu 
Knygų

*u'

.V*vz

irNo. 100 Tūkstantis
Viena" puiki didele knyga, 
blszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikel ap
daryta audeklinais iszmargintalv 
viražais. Didumas knygos 9*4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101

Naktų 
27 Arą- 

Yra tai ketvirta

audeklinals

No. 103

• • • 35c

įf 
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senas 
pavojingai serga.

— Schuylkill pavieto kalė
jime, kuris randasi Pottsvilloj, 
yra uždaryti penki žudintojai 
moterių: du už žudinsta savo 
paežiu, du už žudinsta savo 
mylemu ir penktas už nuszovi- 
mn savo sesers. A’ra tai pirmu
tinis kartas idant musu kalėji
me rastųsi ant kart penki žu
dintojai moterių.

— Nedėlios 
Juozapo 
Czesna 
rvstcs Bronislova Uzižaucka 
isz Philadelphijos su pana Ona 
Budrevicziute, difkte naszlcs 
Katrės Budrcviczicnes, sztor- 
ninkes ant West Pine uli. Jau
navedžiai po vinezevonei t ne
jaus iszkeliavo in Philadelphia 
kur ir apsigyveno.

— Parapijos saleje atsibus 
puikus vakarėlis ir Card Party 
24 diena Sausio. Visi yra nuo- 
szirdžiai užpraszomi 
kyti ta ji vakara.

t Juozukas, dvylikos metu 
mylemas sūnelis Jono Maczio, 
538 E. Mahanoy Avė., kuris 
mirc praeita Petnyczia, sirgda
mas apie du metus, bus palai
dotas Utarninko rvta su baž- 
nytinems apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

— Praeita l’tarninko 8 va
landa vakare, kun. Czesna su- 
riftzo mazgu moterystes A’inca

Mare K irki iii t e likos su- 
riszta mazgu moterystes su An
drium Miernicki per kun. Ner
imta praeita Oktobpri, bot tik 
dabar apie vinezinvone pra- 
noszta prieteliams.

Jonas Pi kai t is aplaiko 
buk jojo giminaitis An

drius Pikaitis mire Nanticoke, 
Pa., kur likos palaidotas pra
eita Subatn.

žino

damas daugeli automobiliu parke. Szis parkas randasi ant didelio kalno, valanda laiko nuo 
pakalnes, kur auga pomaranczlai ir kiti vaisiai ir niekados žrnonc 
bet tik valanda kelio in kalnus, kur randasi dan&sniego.

7

>s nernaito tonais sniego, o

vakaru, Szv. 
bažnyczioje,

snriszo mazgu mote- 
Bronislova

kun.

di/kto

atsilan-

KvietHcauckas, 
(“AV i'll i am Murphy”) isz AATn. 
Penu, mirė nuo kraujatekio ir 
tai dienoje, kada susilaukė 28 
metus, kuris laike guzo stoti. 
Velionis paliko tėvus, broli ir 
penkes sesutes. Laidotuves at
sibuvo l’tarninko ryta su pa
maldomis Szv. Jurgio bažny
czioje.

Džiure Pottsvilles sūdo 
iszrado Antana Staniszki ne
kaltu už padegimu savo biznio 
praeita Deceurborio menesi.

A’i n ra s

___ ________  A—A

Scotville, Mich. — Jonas Ra- 
zinska patiko skaudi nelaime. 
Bekuliant binzus per skubėji
mą jis inkiszo in maszina ran
ka. Ranka liko sutrinta. Razin- 
skas ilga laika negales dirbti.

Jonas Razinskas priklauso 
prie Scottvilles Lietuviu Ūki
ninku Draugijos.

Circuit teisme jury rado 
kaltais už pardavinėjimu mun- 
szaino Benedikta A’izgandi isz 
Perre Marquette ir Harry Ku
kėki isz Ludingtono. Abu juos 
tesėjas Cutler nuteisė nuo sze- 
sziu menesiu iki vienu i 
Jackson kalėjimai! ir dar užsi- I 
mokėt po $200 teimo leszu. Tei- 

abu nuteis- 
reiknlavo jury

Worcester, Mass.— Likimai I pasiteiravęs bankoso ir kilni, 
tikrai keistai supainiojo roika- niekur neatrado turto pėdsaku, 
lūs Prano Matuzos, mirusio 
pereita savaite Miesto Ligoni-.

Jis AVorcesteryj gyveno 
vienas per ilgus motus, lie gi
miniu ir be artimu pažystanfn. 
AMiaus, pasirodo esant kitaip. 
Diena priesz jo laidotuves, p. 
A. Dedynas gavo laiszka 
Petro Matuzos isz Newark, N. 
.L, 
nesiranda o brolis Pranas, su 
kuriuo Lietuvoj atsiskyrė 40 
motu atgal, ir kurio jis Amori-

Pnsi- 
skubinta suteikt Petrui žinia 
apie jo brolio įnirti.

nėjo.

nuo

klausantis ar Woreosteryj 
brolis Pranas,

metu ]<e jcszko per 23 motus.

Tyrinėjimai vedami toliau su 
policijos ir detektivu pagolba. 

f Kambaryj, kuriam velionis pas 
kiausia gyveno, nieko visai ne 
rasta. Pasirodo, kad velioniui 
esant ligoninėj, kas-nors isz- 
nesze jo bagažu. Policijos nu
žiūrėta kelios ypatos, 
galės suteikt platesniu infor
macijų apie bagažo isznoszima.

— A. L.

kurios

Kapitonas Velnias. Pui- 
'tus npranzymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
tninaliszkas apniszymas, 202 pus. 35c

Vuidclota, apianka isz
pirmutines pusea azimtmeczįo, isz- 
hnta isz Lietuviazku užlleku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys Istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes. Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Šsaltiezaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu. ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas Ir Jo kliū
tis, npie kupeziu kuris norėjo pigiaue 
darbininko. 182 puslapiu...

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

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukjszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios

4 •Vi'4
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No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus duktere, Jonukas 
kuria buvo protingesnis v.ž savo poną. 
01 puslapiu...................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pelcniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

uNo. 128 Dvi istorijos apie Vaidi
ntiems ir apie Bedali. 44 pus........15c

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

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
szn Korczaka. 262 puslapiu.... 35o

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glnrius isz Vnlenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. .. .2O«

No. 133 Dvi istorijos apie NeU£- 
mokamas žiedas ir apie Drūta Alkani 
62 puslapiu................................... 15c

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

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli

• •

....16«

Žigarinska, AV. Market uli., su 
pana Marijona Matulevicziute 
gyvenanti ant W. South uli.

f Praeita K vi vergą po piet 
mirė vienas isz musu senu gy
ventojų a. a. Jonas J. Tras- 
kanėkas, 75 metu, sirgdamas 
gaila ilga laika. Velionis 'pri
buvo in Amerika būdamas jau
nu vyruku apsigyvendamas 
Mali anoju j, ir vėliau užsidėjo 
gfosorsztori ant AV. Ontrę uly- 
ezios su broliais Petru ir ATin- 
rti (kuris buvo graborium) ku
ri laike per daugeli metu, po 
tam atsitraukė visai isz biznio. 
Mahanojuj pergyveno apie 41 
metus. Paliko sekanezius vai
kus: Joną, AVillard, N. A’., AV. 
Zatauckiene, Frackville, Pa., 
Edvardą, Aidnirn, N. II., Vin- 
ča ir L. Kreivenivne, Filadelfi
joj, F. Sklariene, Kingston, Pa. 
Potrusevicziene ir Petra Ma
hanojuj kaipo ir broli Petra ir 
aeserii gyvena nezia Frack
ville, Pa., kaipo ir 24 anūkus ir 
viena praanuka. Laidotuves at-

a. Jonas

gyvena nezia

siniivo Panedelio ryta su apei
goms Szv. Juozapo bažnyczio- 
je ant kuriu dalybavo dauge
lis žmonių. Graborius Tras- 
kduckas (brolėnas 

» 4
velionio)

nžsieme laidotuvėms.
‘Velionis gimė Liudvinavo 

miesto ir parapijos ir Starapo- 
les apskriezio.

666
yra tsl receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
’Flu ir Tulžhiio karszczio. 
Utaiasaa mikrobus. —- Aptiekoso

Dr. T. J. Tacielauskas
" Pirmutinis Lietuviszkas 

Dantistas Mahanojuj®.
Ant antro floro KHno Sztoro.

Velionis gimė

j

19 57. Center St. Mahanoy City

Frackville, Pa. f Juozas Kičo 
(Rasimas), 61 metu amžiaus, 
pažystamas del daugelio žmo
nių, mirė Ashlandft ligonbuteje 
praeita Ketverge ryta sirgda
mas ilga laika. A’elionis atsi
kraustė isz Gilbertono 1915 me
te, laikydamas czionais salima, 
b jo pati mirė septyni metai at
gal. Paliko sunu Juozą ir duk- 
tero Donglerione, kaipo brolius 
Kazimiera Gilbertono, Andriu 
Filadelfijoj ir Antena czionais 
kaipo ir kelis anūkus. AMionis 
gimė Lietuvoje Suvalkų redy- 
boje, Marijampofles apsk., Mi- 
kaliszkio vals., VasiliauerJsz- 
kiu kaimo pribūdamas in 
Amerika 1885 mete. Lietuvoje, 
paliko sesute, motina 87 metu 
ir seserį Boczkiene, Gilbertono. 
La id o t uves 
lio rvta 
goms.

Rasimas buvo 
banko ir kitu instaign, turėjo 
daug žemiszko turto ir buvo 
gerai žinantis bizniems visam 

paviete. Prigulėjo
Juozapo, Jagolos ir 

D.L.K.AL draugyseziu.

sejns dar iszbarc 
' tuosius, kad jie
bylos nagrinėjimo, kas prida
ro dideliu iszkascziu pavietui 
— nuo $400 iki $500.

Benedikta A’izgandi iszdave 
dil Lietuviai broliai Jonas ir 
Petras Butai, kurie kartu su 
Triniam Bayers liudijo, kad jie 
Gruodžio 8 diena isz Arizgando 
jo namuose pirko kvorta degti
nes. ATzgandis to kaltinimo už
siginė. Jo
kad tu t riju vyru viai nepažys- 
tanti ir nomaeziusi savo na
muose, nors jio liudijo, kad jie 
pirko degtine jai matant, 
to Petras Butas liudijo
Arizgandis kalbines ji teisma- 
butyj ir siūles $100-$200, kad 
jis neitu priesz ji liudyti. Ariz- 
gandis jokio advokato neturė
jo. Vizgandis buvo szerifo 
aresztuotas pradžioj Gruodžio 
menesio, bet užsistaezius $500 
kaucijos, buvo iki teismo pa-* 
liuosuotas. —N.

Gavės ži
nia, Petras spėjo atvažiuot tik 
trim valandom priesz brolio 
laidotuves.

priesz
Palaidojus Prana 

Ketvirtadieni, atsirado naujos 
velionio 

atrasta
bėdos.
Prano palaikus, atrasta tik 
$193 ligoninėj, laikrodėlis ir 
raktas. Tuo (arpu buvo paskly
do gandai, kad velionis turėjo 
mažiausia $10,000-$ 15,000 susi
taupęs. A.dv. Bublys,

Peržiurėjus

žmona gi liudijo,

Be 
kad

Adv. Bubi va 
pavesta rūpintis t uo

vals. 
kaimo

atsibuvo Panede- 
su bažnytinėms apei-

direktorium

Schuvlkill 
prie Szv.

Brooklyn, N. Y. — .Jono Bu
tėno žmona jau tiek atsigavo 
sveikatoje, kad galėjo apleisti 
ligonine.

Jos vyras, laiszkuose in ja ir 
draugus, reiszkia didelio noro 
gi’yžti Amerikon pakoncertuot.

— P-nia Zenkovicziene, Se- 
redoje apie 2:30 po pietų verk
dama telefonu pranesza isz 
Flemington, N. J., kad jos vy
ras, Karolis Zenkeviczius, tapo 
užmusztas automobiliu. Gimi
nes ir pažystami meldžiami nu
vykti in szennenis.

Mirė sekanti žmonys:Mirė seKunti zmonys:
Pranas Žemeckis, 53 metu, 39 

Scholes St., 
laidotas isz St. Mary’s bažny- 
czios Sausio 13, szv. Jono ka
pinėse, 10 valanda ryte.

Juozas Uriokas, 14 dienu am
žiaus, 244 Manhattan Av.

Mike Czarneckis 3 valanda 
amžiaus, isz Maspeth, L. I.

Edvardas Klimas, 10 mene
siu, 24 Ainslie St., mire Sausio 
11, buvo laidotas Sausio 13 d. 
szv. Trejybes kapinėse.

Sausio 10. Buvo

— v.

Valgiu Gaminimas 
-- IR --

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

Drūtais 
I *<

didelio formato.
audeklinais apdarais. ,

Preke tiktai $1.50

kuriam! W. D. BOCZKAUSKASCO-
reikalu MAHANOY CITY. PA.

PREZIDENTAS HARDING IR JO
PATI PERKELTI IN NAUJA VIETA

Providence, R. I. — Ana ly
ta einant in darba likos mirti
nai suvažinėtos dvi jaunos mo
terys — Lietuve Malvina Sa- 
kavieziene ir Lenko Aleksan
dra Zaknoska. Juodvi dirbo 
Olnevville Shoe Lace Factorv. 
Eidamos in darba jos leidosi 
tieiai per tilta ir paskui sker
sai gelež/keli. Czia jas užklupo 
traukinis, kuris visu greitumu 
važiavo in Pascdag ir užmuszc 
jas ant vietos. Traukinio jos 
neszgirdo ateinant 
todėl, kad buvo labai dideli.' 
vejas, kuris draskė stogus 
szvilpe praeiviams pro ausis. .

Sakavicziene paliko didžiau
siame nuliudime savo ligota 
vyra ir 16 menesiu dukrele. Are- 
liono buvo dar visai jauna mo
teris, sulaukus vos 24 metu. Ji 
atvažiavo isz Lietuvos tik 4 
metai atgal.

Szis liūdnas atsitikimas lai 
buna pamokinimu visiems mu
su žmonėms, kad eidami sker
sai geležkeli apsižiūrėtu isz vi
su pusiu.  — K.

Ashland, Pa. — Žinute apie 
velioni Motiejų Zagurski (bu
vo paduota Mykolas) mirė 8 
Sausio, Nedėlios ryta. Paliko 
pafezia ir tris vaikus, kaipo tę
va ir keturis'brolius Lietuvoje 
ir viena seserį Ona Stacziokio- 
no Ashlande. Laidotuves atsi
buvo Szv. Jurgio bažnycziojo 
su pamaldomis.

veikiausia 
[s 
ir

■ f, y
::

<b'

4<:i

>1

'<■*

JT 
j. i į 

A t ’ 
-•:/ J
t

1'^

-'V'-

i

v

į

I

Kūnai mirusio prezidento Harding ir jojo -paczios
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ana
■diena likos perdėti isz seno kapo in nauja, /pastatyta ant to

- . . • a . a . • t • A < • "l •tikslo Marion, Ohio, kur prezidentas gimė ir įnirę. Atidengi
mas naujo 'kapo atsibus ateinanti Juniaus menesi.

BANGOR ŽMONIS REKOMENDUOJA
DR. WHITES’ GYDUOLE DRAUGAMS

BANGOR VYRAS GIRIA 
DR. WHITES.

Mr. Raymond L. Kneebone, 234 į 
N. Seventh St., Bangor, Pa. raszo: 
“Vartojau Dr. Whites Lun-go Hea-la 
gyduole del saves ir szeimynos ir tu
riu pripažinti kad tai yra geriausia 
gyduole del kosulio ir perszalimo. 
Todėl patariu visiems ta gyduole var
toti." 
Ine. Wholesale Distributors, Lehigh
ton, Pa.

BANGOR K0NTRAK-
TORIAUS PAGYRIMAS.

Mr. Edward Bond, kontraktorius 
isz East Bangor, Pa. raszo: “Varto-

gyduole per koki meta laiko au ste
bėtina pasekme ir suteikė man dau
ginus gero negu kita kokia kdsulio 

First National Laborato
ries Inc. Distributors, Lehighton, Pa.

1 j gyduole. M

First National Laboratories

BANGOR M0TERE 
DŽIAUGĖSI. . •

Mp. Wm. J. Hughes, 712 Market 
St., Bangor, Pa., sako: “Negaliu ju
mis užtektinai padekavoti už tu gera

Ii ‘ I

ka aplaikeme nuo Dr. Whites Lun-ge 
Hea-la gyduoles. Musu "bobute 85 
motu senumo, iki mažiausio1' vaiko 
vartoja ta gyduole nuo kosulio su 
goriausia pasekme. Pripaįlnstam Dr. 
Whites Lun-ge Hea-la kaipo geriau-

jau Dr. Whites Lun-ge Hea-la kosulio šia gyduole nuo kosulio."
. .. 'i .■ ' '1 * į t

Dr. AVhites Cold ir Grippo Pigulkos greitai veikia. Pa- 
bandikito jias. 25c visur.

' Lehighton. Pa.
First National Laboratories,

6 ; , ' C
I

f 
galincziu Ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 2Oe

No. 136 Keturios istorijos- apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu...................2Se

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba motėm bs- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari. 
sora, Ruduo ir žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurto lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgytai- 
n»o Jėzaus, M isles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyezios, susirinki- 
inuosia ir L t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių okaieziue, 

Saule geriausia vedintoji.......... 18a
No. 138 Keturios istorijos apie 

Irlanda, Robertas velnias, Medejuo 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapių................... 29c

• No. 139 Trys istorijoe apie Už
puolimas Totorių, Baltas V aid u lis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas lenam dva- 

rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitos

35c

Paveikslėliu ir t., 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan-

t. Labai smagi . 15«

czios istorijos: Dievo sureda, Velnins 
namejė. Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas Užvadavo savo paCzia
Tabakierka, Kaip žydaa moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku« 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu......................15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
sava liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypatų galybe meiles, Ra-

bobos, teip-gi juokai, rodos, trunipi 
■

(3 dalis)
Ha iss

ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos

paša k ai t y m a i ir t., t. 52 pus..........idc
Ne. 112 Trys apisakos apie Pinin 

gal galva-žudžiai, Ražanczius iszgėl- 
bsti nog smert, Apie $zv. Kristupą, 
Juokingi szposelei; Kaip traukt giUu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... . 2Qc

No. T13 Penkios istorijos, apie 
Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakcr acitiko (dzukd pasako 
Užliekos Isz senovės padavimu, Peary 
ant Žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 04 puslapiu..25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vųitas pasaka, PasiszVentimas ku- 
1 

skutinis skaitikas, Juokiu..;,
No. 116 Istorija Apie Sierata,

nlgo istorija išz kares, Vargszo pa- 
:....25c

puikus apraszymas. 119* pus..k... 16c
No. 1 ' ' - i ' I ‘ Y117 Septynios istorijos apie 

Ponas ir sziauczius, Ištikimai sumik, 
Karalius gentelmonas, Karėzema nuo 
szolijp, Vaidutis,'GaJingA szoble, Mo« 
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ..................................... .35cpuslapiu .......................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba jr 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....ibc

* " ‘p -No. 119 ■ Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepejima4, 
Gražia Haremo' nevalninke, Luoszjs. 
62 puslapiu ................. .15*

No. 120 Dvi Istorijos apie Valu-

15c

kas* isz girtioa ir Ant nemuno. 58 
puslapiu • • t * c, ••••••• v • ••••»• 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijožal, Isunintinga rodą, Ap- 

skialbtojafc. 63 puslapiu..,......... 15c
> - *» »

No. 122 Penkios istorijos apie, 
Sūdai Dievo, Sūnūs .Staloriaųs, Isz- 
gydintua# Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.......... ... .  15c

No. 123 y,Septynios istorijos apie 
Stebuklingas aerkolas, Sidabrinis gra- 
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu ............. L ... 18c

Ir Piemuo. 6Q puslapiu
Lk

45 puslapiu ..
No. 154 Dvi istorijos apie Dvari-

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61
■ ' - • * t II 15cpuslapiu i

No. 126 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, V ar
gilitą žmogaus aunu ir razbaininka 
62 nudanln

61 puslapiu
No. 141 Keturios istorijos ajia 

Moeziutea pasakojimai, Pasaka a v U 
Žibinte bažnyezioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 [»ul . . ,20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa- 
ve i k.iltis gyvenimo, Nuopolei M a tea
tro Jerubausko, Osieczna. 40 pus. Ifto

No. 143 Trys istorijos apie Voi- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainelę. 47 puslapiu.,

No. 144 Penkios istorijos apie
. .1Į«

Ranka apveizdos, Nedaejnsla žudlno- 

tnlnkas, Ar palaukt tęva zokoninka 
Berhadina. 61- puslapiu....... l$c 
, No. 145 Keturios istorijos, at>i« 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szahia 
apisakele..........................  16c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka

ta,' Paskutinė vale motinos, Paira*

Nihilistu, Stebuklas kuczios nukii.
61 puslapiu .,. . ISc 

t

No. 147 Trys istorijos apie Raft-

.'.2®c
na, Keliauninke Joną, Vaikinas Ir 
Stebuklas^ .74 poslapiu*. .'.2dc

No. 148 Dvi istorijos' apie Jori* 
Ir 'Alena, Pavojinga ’ klaida. '45 
puslapiu

C ♦ , „ . j •'

No. 149 Asztuonios i s to t Jo e 
apie Dede isz Amerikos, pašalui tnflriu 
Dzedzcs (Dzukiszka), Viena ncdęle

Pavojinga ' klaida. '45
i/..j’*

težsybes, iMgrydirttas, Nėdorau deda. 
Atsigavo, Valkata, Paukwztells Jeip- 

Teipgi keletą jeleta juoku ir ki|o-

No. 150 Keturios istorijos apjo 
Duktė akmenoriuus, Klara, Nuspre^e- 
tasis, Aht kiek užlaiko motetas pa
slaptį. 61 puslapiu........

No. 151 Penkios istorijas apla 
Vaitas Scvilpikas, Pas merga, Gralio* 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 01 puslapiu.......... ife

No; 152 Trys istorijom apie Riji
mas, Drutaa Petras, Nuogalia. 62 
puslapiu. ••••••••>•• .15c

*No. 153 Trys istorijos apie Gi
luti, Dų broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .................... -............

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulai)tas, Kryžius prie upe* 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 188 Puiki istorija apie Ssa- 
kinns nedora Žyd*. 136 pus

No. 186 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............15«

No. 167 Juokingas apraszymas 
apie Saviarola, didis klastoris. 
puslapiu. . • • ...................   • •

• No. 168 Keturios istorijos aplo 
Kapitonas Stormfield danguje, <Pa- 
begele, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 16o

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAUANHV CITY. PA

so,
kių paskaitymui 48 puslapiu
• *

Duktė akmenoriaus, Klara, Nuspręsi*-

........ 15c

62
15-

25o

46 
lt«

•»




