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ISZ AMERIKOS
BAISUS

ATKERSZINIMAS
BANDITAI ISZPJOVE LIE

ŽUVI SAVO DRAUGUI 
IR INSIUVO JI IN 

MAISZA.

New York. — Najorkiniai 
banditai baisiu bildu atkerszi- 
no vienam isz savo draugu ku
ris nemokėjo laikyti savo lie
žuvi už dantų. Ana vakaru pa
lipi je rado negyva žmogų in- 
siuta in du niaiszus su virvių 
ant kaklo ir iszpjautu liežuviu. 
Aukos rankos buvo surisztos 
užpakalyje. Matyt banditai 
pirma savo aukai iszpjove lie
žuvi po tam užsmaugė. Žmo
gus yra nežinomas czionaiti- 
niai policijai nes kiszeniuose 
nieko nerado, tiktai ant czeve- 
ryku buvo marke kad pirko 
jno.*> Youngstown, Ohio, o nek- 
taiza buvo pirkta Detroite.

Matvt

VAIKAI SUDEGINO SAVO 
DRAUGA.

Philadelphia. — Keli vaikai 
atkerszino savo draugui AVins- 
toniii McLaughlin, už tai kad 
juos iszvadino kokiais tai žo
džiais, pririszdami ji jiric stul
po, aplaistė gazolinu ir uždegė. 
Palicije aresztavojo tris vai
kus. Vaikas po kebu valandų 
baisiu kaukiu mirė bgonbute-

' ,, 'M
MIRE SENIAUSES ŽMOGUS 

AMERIKE.
Kev West, Fla. — Mikolas 

Culmer, kuris badai buvo se- 
niau>iu baltu žmogum Ameri
ke, mirė vakar pas 
re, t ūmiąmas 122 
žiaus. Mote 1904 apvaiksztine- 
jo savo szinita metu sukaktu
vių. Velionis paliko 38 aliukus, 
22 pra-anukus ir 14 pra-pra- 
anukus.
NUSIŽUDĖ ISZ

PALIKDAMAS 
MERGINAI 

TURTU.
Philadelphia, Pa.— Edward 

Hamill, 27 metu 
isz Marylando. i 
17 metu Adele Rogabute, nuo 
110 Emily St. Kada ta griežtai 
atmetė jo pasiulyma ženytis 
vyrukasn usižude gazu, palik
damas testamentą, kuriuo pa
lieka savo karo bonusa mergi
nai.
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SUŽEIDĖ MIRTINAI 
PA0ZIA IR DUKTERĮ, fll -------- < 

O TAI VIS ISZ; J 
PRIEŽASTIES . 

MUNSZAINES. • -

TAI

DU LIETUVIAI IR DU 
SVETIMTAUCZIAI 

UŽTROSZKO ANT 
SMERT.

ISZGERE UŽ DAUG 
NAMINES.
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Scranton, Pa. — Persemtas 
Aleksa Grabauc- 

metu, nuszovc ant 
sunu Aleksa, 18 

metu, mirtinai sužeido paezia 
ir (lukteri ir pats pabėgo. Gra- 
bauckai gyvena’Dickson City.

Pagal apsakymu mažesniu 
vaiku, kurie buvo budintojais 

tėvas nulipęs nuo 
it ėjo in kukuia kur 

jojo pati Viktorije 47 metu, ga
mino jnisryczius. Stella, 19 me
tu ir Aleksa 18 metu, rengėsi 
eiti in mokslaine. Tėvas nebū
damas iszsipagiriojas nuo va
kar, pradėjo pan'iekinet moti
na, kerszindamas užmuszimu ir 
nuo to prasidėjo szaudymas.

G ra bauckiene aplaike žaidu- 
lius in galva, ranka ir kakhp 
Stella sužeista in pilvą ir ran
ka o Aleksa gavo kulka in gal
va kuri gavosi in smegenis.

Kaimynai iszgirdc mažesniu 
vaiku riksmą ir szaudyma, ad- 
bego pažiūrėti kas atsitiko,'už
tikdami visus tris ant grindų. 
Motina ir duktė randasi ligon
buteje ant mirtino patalo.

Grabauckas buvo persi sky
rės su savo szeimyna per du 

- -j mcius dM^kmias Dctroit.edsz 
kur sugryžo keli menesiai ad- 
gal, bet jokio darbo nedirbo ir 
tik buvo nuobrodžiu del savo 
szeimvnos. Po szaudvmui isz- • »
ėjo isz st ūbos ant Delaware ge
ležinkelio ir nežino kur dingo, 
bet palicije jojo jeszkojo ir ant 
galo surado.

Yra tai antra žudinsta czio
nais in laika dvieju sanvaieziu, 
nes pirma žudinsta papilde pa
bėgius anglekasis Stanislovas 
Orczevskis, kuris nuszove savo 
paezia ant inert po tam paleido 
sau in smegenis kulka.

inunsziiine,

mi v o
kas, 
smert

nuszove
Praejta

e.ks-karei vis 
insiinylejo in

ŽIAURI TRAGEDIJE.
Bavonne, N. J. — Priimi* e v

Zelinskis, 40 metu amžiaus su 
buczeriszku peiliu subadė savo 
moteri ir užsidaręs save in 
szante uždegė. Pribuvę ugnia
gesiai, po dideles
ski iszeme labai aiklegusi, bet 
dar gyva. Abu su motore nuga
benti ligoninėn.

kovos Želiu

TURTINGAS

s

NEUŽILGIO ISZKASINES 
GYSLAS 

KIETŲJŲ ANGLIŲ 
SCHUYLKILL 

PAVIETE.
Potttville, Pa. — Nauja ang

line kompanije Haddock Min
ing Cq., isz Wilkes-Barre, ne- 
užilgio statiy kelis naujus bro
kerius kurie bus žinomi kaipo 
Salem Ilijl tarp czionais ir Ta- 
makves, pradės iszkasti turtin
gas gyslas kietųjų augliu ku
riu badai randasi tonais suvir- 
szum 100 milijonu tonu.

Jau pradėjo varyti tuneli ar
ti Port Carbon, prie plento. 
Darbas užims apie meta laiko, 
bet angli pradės imti už kokiu 
trijų menesiu.

I

žudinstos 
virszaus,

v

22 MENESIU KŪDIKIS 
PAŽYSTA ABĖCĖLĖ.

Cambridge Springs, Pa. - - 
Dvideszimts dvieju menesiu se 
numo Szvedu Andersonu duk
tė jau pažysta visas abėcėlės 
raides ir papraszius 
pirsztu parodo, kuria

lengvai 
nori.

TASAI TURĖJO TIKRA 
STEBUKLINGA 

NUO MIRTIES.
St. Louis, Mo. — Ant gele

žinkelio Big Four, Fredrikas 
Milton, eidamas nuo vieno ta- 
vorinio vagono ant kito, puolė 
tarp ju ant geležinkelio, pergu
lėdamas malsziai tarp sztangu, 
pakol per ji praėjo 22
Po tam atsikėlė, nukratė nuo 
saves dulkes, priėjo prie pir
mutines telegrafines stoties 
praneszdamas kad yra gyvas ir 
sveikas. Jojo draugai mane 
kad likos sumaltas ant szmote- 
liu.

vagonai.

NUŽUDĖ DAKTARA KAD 
NEATLANKE LIGONIO.
St. Louis, Mo. — Pagal pa* 

licijos nuomone, tai daktaras 
Augustas Santo, 61 metu, likos 
nužudytas už tai, kad neatlan- 
ke serganezios moteres nakties 
laike, kuri ant rytojaus mirė. 
Lavonu daktaro surado ofiso 
su keturiobkoms kulkoms.

Palicije aresztavojo pen
kis tarp kuriu yra ir sūnūs mi
rusios moteres, kuriuos nužiu-
ri, buk sunūs prikalbino juos

J •ant iiužudinimo daktaro.

Maspeth, N. Y. — 
Ketverga isz nakties rasta ke
turi vyrai užtroszke namelyj 
6505 liuli avė., szalimais bu
vusios, dabar sudegusios kun. 
Miluko bažnvezios. Tie vvrai • • 
yra: du Lietuviai, vienas namo 
savininkas Andrius Ulczickas, 
38 met u: jo innauiis Mikolas 
Pliauga, 36 metu; ir du svetini 
taueziai: John Lynch, 32 metu 
ir Joseph McCarron 
metu.

Visi tie vvrai rasta 
iszguleje jau kėlės

K

apie 35

negyvi 
valandas.

Pasakojama, kad pas Clczic'ka 
atėjus svecziams, jie matomai 
visi gerokai iusigere, 
bene bus susipesze, nes vienas 
buvo kiek apibraižytas. Rasta 
buvo nutraukta paipa nuo ga
zinio pecziaus, todėl gazui isz-. 
bėgus, jie visi ir nutroszko.

Ulczieku šeimyna buvo 
laiminga. Pernai Ulczicko mo
teris buvo rasta Maspetho gi- 

, o szimot ir

paskui

ne

raitoje pasipjovusi 
jis pats žuvo.

Liko ju du vaikucziai: Vin
cukas 9 metu, dabar auklėji
mas pas Bose Eddinger, 5530 
Willow A ve; ir dukrekNellie, 
14 metu, kuri auga pas gimi-

9 • •
Kiltie MacKeviczieiio, 

1535 Ocean Aye.
naito

PRIEGLAUDOJE.

TĖVAS PAIKSZU NAME, 
MOTINA MIRĖ NUO 

APDEGIMU.
VAIKAI

Pittsburgh, Pa. — Ana die
na likos palaidota Brone Podo- 
binskieno 31 metu, kuri po ilgu 
kaneziu mirė ligonbuteje Szv. 
Franciszkaus. Veliones vvras 
Gruodžio menesyje likos patal
pintas paikszu, name, nes nete
ko proto nuo munszaiues ir tam 
paežiam laike motore pagimdė 
ketvirta kūdiki.

Pasilikus su mažais vaikais, 
motore uždirbinėjo ant užlai
kymo savo szeimyneles. Ana 
diena pailsus po. visos dienos 
darbui, nuėjo in kukuia suszilti 
prie gazinio peczinko ir neuž- 
temino kaip nuo jojo užsidegė 
josios szlebe. Liepsna apėmė 
visa kiuia. Ant riksmo subėgo 
burdingieriai, bet motore bai
siai apdega ir ligonbuteje mi
re, nežinodama kad josios kū
dikis taipgi taja diena įnirę.

Trys maži vaikai likos ati
duoti in prieglauda sierateliu.

PASILIKO MOCZIUTE TU
RĖDAMA TIK 29 METUS.
Los Angeles, Calif, — Mrs. 

Lorina Reilley isz Hollywood, 
už vvro kada 

tnrejo Irileka metu, turi taja 
garbe, kad yra jauniausia mo

tai isz

kuri kztekejo 
turėjo Irilel 
irarbe. Kad
eziute Kalifornijoj o 
priežasties josios dukters Mrs. 
II. Cordero, kuri taipgi iszto- 
kejo turėdama triloka metu ir 
ana diena pagimdė dukrele.

♦

ATSAKIMAI.
V. M. Kibartai, Lietuva. — 

Jeigu tamista esi girnius Amo 
rike ir turi ant to davadus 
kaip metrikus gimimo tai gbli 
atvažiuoti atgal in savo gimti
ni sklypą — Amerika be jokio 
ergeliui-t-.'į........ .i c, 4-
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ISZSILIEJIMAS UPES OHIO KURI PADARE DAUG BLEDES.
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Abrahomas •Lincoln
Vasario 12 diena visa tauta 

apvaikszczios gimimo 
vieno isz gražiausiu savo 
nu — Abraomo Lincolno.

Lincolnas gimė 
diena 1809 mete.

Kentucky valstijoj. 
Del tėvu biednumo jam prisi
ėjo jaunystėje daug vargti. X 
turėjo progos daug 
mokykla, ir beveik pats 
mi iszinoko advokatnro 
vėliaus tapo Suv. Valsfiu pre 
zidentu.

skrityje,

Per iszsiliejinia upes Ohio, 
gyventojams ir farmeriams didele; bledt

ISZ LI ETŲ VOS
J *

BAISI TRAGEDIJE
r——t * ■' 1 ■—

TĖVAI NEPAVELINO VES
TI MERGINA, NUŽUDĖ 

J AJA IR PATS SAVE.

Armanaicziai, Lygumos vals., 
Sziaubu aps. — Sausio 3 diena 
vakaro szesztęj valandoj Anta
nas Kunkubs nuszove Elzbie
ta Szuinnaiiskiuke ir parbėgės 
iii namus savo priesenyj pats 
nusiszove.. Szumnauskiukei 
dvi kulkas suvarė in krutinę* 
kuri no žodžio neisztarus tuoj 
mirė, o jis pats per galva per- 
•siszoyes irgi ituoj mire^’, Abu 
lavonu palaidojo trecziadienyj 
priesz Tris KaraliiiS; Knnka- 
lio Antano nepriėmė nei in ka
pus nors tėvai labai norėjo. 
Klebonas net ir vyskupo pra- 
sze telefonu, bet negavo leidi
mo. A. Kunkubs palaidotas pa 
gal naujuosius kapus, o Szuni- 
nauskiuke kapuose. Tos trage
dijos priežastis neaiszki, Kal
bama buk tėvai neleido jam 

o antra nusižengimas 
Tėvai

vestis,
jo paties priesz dora.
dabar labai susikrimtę.

Boto, dar kalbama,
iszrei kabin

sianti isz Kuirkalio, kad jai 
duotu ordiną rija iki gyvos gal 
vos.

, dar 
Szumnauskione

kad

kad

szalta. o 
ve!

Žienia pas mus labai nepa
stovi. Viena diena 
žiūrėk dienai jirnslinkus 
szlapia.
LIETUVA PRADEDANTI 
DERYBAS SU LENKIJA.
Varszuva. — “Rzeczpos

polita’i” praesza isz Vilniaus,praesza 
kad ten esą tvirtinamai jogei 
buvęs Kauno burmistras Jiįn- 
cewskis (ne burmistras, bet 
buvęs miesto tarybos pirmi
ninkas) iszvy’kes in Varszuva 
kaipo slaptas Lietuvos vyriau
sybes delegatas prirengti ten 
dirva deryboms tarp Lietuvos 
ir Lenkijos pradėti.
Lietuvos delegatas buvęs Pil

sudskio ministerio pirmininko 
pavaduotojo Bartelio ir užsie
nio ministeri Zaleskio 
tas.

Tos žinios patvirtinimo Var- 
szuvoj dar negauta.

‘Kurjer Poranny” pranesza, 
kad nežiūrint abieju vyiausy- 
bių oficialiu atszaukimu, dery
bos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
visgi prasidėjusios.

• Lenkijos vyriausybe pasiun
tusi Kaunan kunigaiksžti Rad
vila deryboms su Voldemaro 
vyriausybe. Naujoji Lietuvos 
vyriausybe pasiryžusi sudaryti

1 >

priim- 4

pranesza,

vanduo užliejo pakraszezins 
.•s

300 myliu padarydama 
Paveikslas parodo užlieta miestą Newport, Ky.

ant

diena
su-

Vasario 12 
aj>-Hardin

lankyt i 
savai- 
:. Jis

GINCZAI SU ŽYDAIS LIE- 
TUVOS UNIVERSITETE.
Kaunas. — Profesorius La- 

szas, Lietuvos Universiteto ine 
dicinos skyriaus dekanas, bu
vo atsilankęs pas Kauno rabi- nes policijos suimti 

kad jis vadai, “Tautos Valios

LIETUVIUS, FASZTSTUS 
SZNIPUS SUEME.

Kaunas. — “
nios” ir “ I Jetu va

■M

Bi
a

r 1
A

s
Lietuvos Ži-

” ir “Lietuvn” ra<zo, kad 
isz 14 in 15 Sausio buvo politi-

Uaszistu

torius atsargos majoras
zas Tomkus ir buvęs Sziaulin 
Saj u n gos v i r sz i n i n k a s 
gos kapitonas Klimaitis

“Lietuvos ”

na Szapiro praszyti, 
lęistu medicinos studentams 
anatomijos muziejuj
Žydu lavonus. Rabinas atsake, 
kad Žydu tikėjimas neleidžias 
mirusiu lavonus piaustyti.

Kauno medicinos draugija 
taipjau pasiuntė pas rabi na

vartoti

žydu daktaruSzapiro viena 
su tokiu pat praszymu, bet ir 
tam rabinas neleido.

Tuo tarpu medicinos studen
tai Krikszczionis vis dar ne- 
leidžia Žydu studentams nmli- 
kams Vartoti“ irrosektnri joj 
Krikszcsdphiu lavonu. Anato
mijos profesorius atsisakė skai 
tyli lekcijas vien Krikszczio
niu studentams, jiaroiszkes,studentams, į 
kad jei Žydu tikyba neleidžia 
piaustyti mirusiu Žydu lavo-
nūs, tai negalima Žydu studen
tu versti, kad jei in anatomi
jos muziejų atsigabentu nuosa
vus lavonus.

Prof. Biržiszka, Universite
to. rektorius, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pasakė, kad 
busiąs padarytas tardymas del 
Krikszczioniu studentu skun- 
du, buk Žydu studentai Kriksz 
czioniu lavonus darko. Jei tat 

kaltininkaipasi rodysi a tiesa, 
busią nubausti..

du, Tomkaus ir 
suaresztavimas.

DIDELIS SUJUDIMAS
kaune:

Kaunas. — Dideli sujudi isZr 
szauke Lietuvos Faszistu va- 

Klimaiczio, 
Girdėt, kad

bus suimta dar dauginus Fa- 
szistu. Suaresztuotieji traukia
ma tieson už priesz-valstybių i 
veikimą.

Iszrodo kad Lietuvos Faszis 
tai nesą patenkinti ir ta deszi- 
niuju valdžia, kuri susidarė po 
valstybes perversmo. Jie (‘imi 
prie krasztutines diktatūros 
politikos, todėl naujoji valdžia 
gindama sate, turėjo' pradėt 
imt juos in naga.
' Tikrasis Faszistu vadas, pa
garsėjęs savo
mis polemikomis 
dažnai minimas pulkininkas 
Glovackis, kolkas dar, rodos 
in szi nauja triukszma nėra in- 
VCltas.
ŽMOGUS KURIS NEMIEGA.

f > ‘4

Kriksztenai, Alytgus aps. — 
Czionai gyvena keistas žmogus

akypjesziszko- 
spaudoje,

Czionai gyvena kąistas žjnogus 
kuris labai retai .kada miega. 
Kad ir tamsoka nakti jis gerai

rei lak-
.J uo-

atsar-

sako, 
kad suimtieji kaltinami valsty
bes iszdaviinu. Pas juodu esą 
surasta “dailg komproinituo- 
janezios medžiagos ’ ’.
gandai apie nhujus suėmimus.
“Lietuva”

mendanto duota ‘‘Kitai-’’ 
neszima, kad J. Tomkus ir P. 
Klimai t is iszsrnsti i ir Varnių 
koncentracijos stovykla, 
po pavojingi visuomenes 
mvbei asmenvs.” 
ginus suėmimu nesą.

PESZTYNES PER SUMA.
Rageliai, Rokiszkio vals. — 

Vietos klebonas kariaudamas 
su “bedieviszkais” 
ežiais, atbaidė jaunimą ir 
Krikszczioniszkuju ir 
jaunimas girtuokliauja ir.

Žinios

Eina

indejo Kauno ko- 
“Bitai’’ pra-

kai- 
ra- 

Kolkas dau-

i 4

szeszios poros 
tai bobos; vienas

ir pilietis 
liokiszki ir

laikrasz- 
nuo 

dabar
Pe-

szasi. Trijų Karalių laike su
mos susipesze 
del kokios 
vra sunkiai sužeistas.

GUDRUS VAGYS.
Gerknai, Pand. valscziaus.— 

Pilietis P. Saka Iv.s 
D-da nuvyko ui 
sakėsi esą turtingu ūkininku
sūnūs. Jie paėmė isz Žydo pre
kių ant vekseliu ir tas prekes 
pardavė Pandėlio Žydams ir 
abu paspruko. Vienas in Ka
nada, antras in Latvija. Žydas 
pasijuto apgautas ir 
kaltininku.

jeszko

SUKILIMAS LENKIJOJ 
DAUG SUŽEISTU.

A'arszava — Lenkijoje suki
limams galo nesimato. Gyven
tojai, vargo ir bado prispausti, 
jessdio isžejimo isz tos sunkios 
padėties. Kur vargas ir »kur 
das spaudžia darbininkus, ten 
visokio plauko darbininku 
“prieteliai” perszasi in vadus 
ir virszininkus. Susidariusios 
dvi krasztutine partija nionark 
istu ir raudonuju Bolszeviku 
peszasi už vadoynvima. Prane- 
szama, kad netoli Lenku sosti
nes buvo smarkios riauszes. 
Apsiginklavo kaimiecziu Bol
szeviku partijos nariai 'užpuo- 11k bemitinguojanczius monar-

gy vt'inla 
i vaisi \

ABRAKAM LINCOLN

Jaunas Lincolnas 
nias su tėvais Illinois 
bej, kur jie buvo persikėle isz 
Ketucky, jis skolindamas! kuy 
gas liuoslaikiu mokinosi Ad 
voką t ura praktikavo 18.16 hu
te Illinois \’alstyb(‘jc. Jis pa 
garsėjo kaipo piieszininkn 
negru vergijos, ir už juos kovo- 
jo. 1860 metais naujai susini 
gnnizavus dabąrtjiu- Repu’'!»

r>.

komi partija pastate ji kandi 
datų ant perzidentu, ir jis liko 
iszrinktas. Rugsėjo 22 dien;1.

o Negru 
Deklaracija.

iszrinktas.
1862 mete jis iszleid 
Pabuosavimo
1864 metais jis tapo iszrinkla> 
antram terminui, bet 1865 m<‘ 
tais jis buvo nusiautas Wa<h 
ingtone, teatre.

1 ž paliuosaviuia negru l»u\ • 
kilus Namine arba Civile Karo. 
Pietines valstybes 
nuo sziauriniu, kurioms Lin 
coin’as priklauSe, Ir iszsi rinke 
savo prezidentą norėjo pašilai 
kvti savo tvarkos ir negrui

•K <

vergijoj, nes tik isz vergu nie 
tino valstybes daro sau pch.ii>. 
Lincoln’as m nusileido 
damas pavoju Szaliai jri 
susiskaldys ir norėjo palaikvti 
visas valstybes unijoje kaip 
seniau buvo. Pielino valstybe*, 
tapo nugalėtos, ir unija užtik 
rinta, bet Lincolnas už tai at<i 
mokėjo savo gyvastimi.
Abraomas Lincolnas yra vie

nas isz daugelio pa vyzdžiu 
isz prastųjų kila galiūnai jeigu 
laika neleidžia dykai, jaiu>\•*«<• 
neaikvoja ant nieko. Visoje 
szalyje ir visame pasauly j(» ji . 
vra žinomas kaipo “Iszliuo 

jam visur jiastatyla 
statoma pamin-

atsimoto

unijoje

v •

s uoto ja s, 
ir kitur (lai
kini.

maty 
gu ji

MILŽINISZK0S JAPONIJOS 
MIKADO LAIDOTUVES.

Tokio, Japonija, 
apsakomomis iszkilnaniis in 
vyko laidotuves .Japonijos im 
peratoriaus (mikado) Joszihi
to, mirusio per juaeiias Kale 
(tas. Didžiausios minios api • 
milionas žmonių stovėjo nbimn 
gatvių pusėm kai jomis slinko 
ilgiausia, trijų mvliu procesija

To-
susikimszi - 

ar daugiau.

kistus kaimieczius.
Insimaiszius ginkluotai poli

cija malszinti sukilėlius, daug 
sužeista ir užmuszta.

su imperatoriaus karstu
kiame baisiame
me apie szinitas,
žmonių buvo sužalota, o vienas 
mirtinai sutryptas.

Sako, kad toms laidotuvėms 
surengti iszleista 4*2 milionu 
jonu arba 2’ į milionu doleriu.

suaria, nuplauna, ar stogą den
gia ir kitus darbus gerai atlie
ka. Žiema pats sau vienas nak- 

ka priesz Sovietu Rusija, daA fimis mala, kulia. Vaikams szi- 
jįaip dirbti diena-nakti noga-

bedra Pabaltijo valstybių blo-

ly vau jaut ir Lenkijai.
Artimiausioj ateityj VargauJirit, jis juos tinginiais vadina, 

vpn atvyksiąs ispecialinis Lie- f 
tuvos vyriausybes delegatas, tik darbui sutvertais

ir sako, kad žmogus yra vien 
[j d .

4

A-BE-CELA arba pradlla skaitymo Ir 
rassymo, del valkams. « Preke 15c 

W. D. BOOZKAUSKAS - CO., 
v ^MAHANOY CITY, PA.•>

y
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BAULK
ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

Ii'

i
i

Lithuanian Consulate,
si Park Row, New York, N. V.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill. 
-------------t l'  - -J rlfc 1 - r -- ■ ■■ 1 A. 2 - - 11

Kas Girdėt
yra trumpai” Dn rbininke/’ 

praneszta, jogei jo redaktorius 
Pranas Gudas atsitraukęs isz 
vietos. Priežastis nepažymi.

Gi “Sandara”, kuri ten vie
toje Bostone areziau žino da
lykus, sako, jog p. Gudas visai 
patraukęs ryszius su klerika
lais ir einas pas Metodistus 

Del szito pakilęs 
tarpe kunigu ermyderis.

einas 
kunigauti.

Pagal valdžios apskaityma, 
tai praeita meta augliu kasyk
lose žuvo nuo visokiu priežas- 
ežiu 2510 darbininku. Taji me
ta iszkasta 1)03,290,000 milijo
nu tonu augliu. Daugiausia žu
vo darbininku nuo eksplozijų. 
Apie afztnoni tukstaneziai li
kos sužeista.

Prie San Rėmo, Italijoj, tū
las ūkininkas iszaugino nepa
prastus kviecziu varpas. Kvie
tys* iszrodo kaip koks drūtas 
ryszulys isz dcszimts lyg 15 
ryksztelin (stiebu) isz kuriu 

turi didele viduriniu 
10 lyg lž szaliniu var-

kožnas 
varpa m
pu. Buvo suskaityta, kad kož- 
na pilna varpa iszduoda nuo 
300 lyg 4(H) grudų, kurios yra 
didumo kaip kopijos m< džio 
pupos. Prie pagrindo yra labai 
storos kad atsi.-pire visokioms 
oro permainoms.

žmogus

Alaba-

t’zionais Amerike 
gali iszimti asckuracije (inszu- 
renc) konia ant visko, bet da 
nebuvo girdėt, idant vyras sa
ve apdraustu nuo vaiku, kaip 
tai aim diena padare A. 
Luke isz Bridgewalls,
ma, kuris asekuravojo savo pa
ežiu prieszais pagimdymu dvy
nuku. ( ž asckuracije užmokė
jo 15(1 doleriu.

Na ir kas atsitiko? Panede- 
iio vakaru poni Luke kaip ant 
tu patycziu apdovanojo savo 
vyra dvynukais, o kompanije 
jam turėjo užmokėti 5,(HM) do
leriu atlyginimo.

kariumeniszkas

AMERIKOS
LIETUVIU

VISUOMENE!
1 . *

•Šiuo pareiszkiu Visuomenes 
žiniai kad Sesqui-(/ęntennial 
Lietuviu Komitetas savo posė
dyje isz 13 Rugsėjo 1926 metu 
yra nutaręs leisti 
“ a men k

I iszkilmiu
bet taipgi kartu atvaizduoti 
Lietuviu isz.veivija Amerikojt* 
ir kad savo nutarimu isz 12 
Sausio 1927 metu ta darba pa
vedė Kun. S. Draugeliui pasi
kvietus tam reikalingus ir tin
kamus žmones isz kuriu susi
darys’ Knygos leulimo komite
tas.’

Patare.pl komisijos pirminin
ku iszrinktn Kun J. Kaulakis.

revizijos komisijos 
Dr. T.

nors buvo patrinkęs S.-C. L. K. 
bet savo rasztu

ne vien 
Amerikos Lietuviu Dienos” 

. j paminėjimo Kyką,

Buvęs 
pirmininkas Stankus

Knygas, bet savo rasztu isž 
1-1 Lapkriczio 1926 mete pa- 
reiszkia! “Kadangi dabar va
dovai tos diojios matytis nori 
pas ik vol i (pasigirti) priesz 
visuomene” 
zijos komisijos protokolo atsi
sakė isz revizijos komisijos. 
Taipgi S. C. L. komitetui beli
ko viena: Knygos leidimo ko
miteto atstonas su likusiais 
Revizijos Komisijos nariais už
baigęs S. C. L. K. formalumus f ’ 
paskelbs finansine pradesiant 
nauja darba. Cent valinėms gi 
draugijoms leidžiama per savo 
atstonns patikrinti S. C. L. K. 
knygos ir dokumentai.

G Amerikos Lietuviu Dienos 
pelnas eina 
fondon. Jaigu susidarytu pel
no isz tos knygos, kuriu iszleis 
tuo tikslu naujai sudarytas ko
mitetas taip-gi tie pinigai S.C. 
L. K. nutarimu isz 12 

metu.

ir nusidavęs revi-

dienos 
Sausio sziu metu, skiriamas 
labdaringiems tikslams, 
laicziu szelpimo, 
Vilniaus vadovavimui ir tai] 
toliau.

Sesqui-Centennial Lietuviu 
Komiteto Sekretorius, 
(pasiraszi*) M. Grlgaliiuiieno.

nasz- 
szviet imo

)

PAJESZKOJIMAI.

/

A

, BĮ
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Kad tavo velniai... Rožiu- 
« •*■<)! >r,

Vak-

Tūlas kariumeniszkas dak
taras Su v. Valstijose rado lai
ke peržiūrinejimo rekruto jojo* 
viduriuose net dvi szirdis. Jau
nas žmogus i tįstojo in Dėdės 
Šamo karinmene kaipo liuos- 
noris ir nieko nežinojo buk ji
sai turi dvi szirdis. Retai, labai 
retai atsilaiko žmogus kuris 
turėtu dvi szirdis ir kad abid
vi szirdvs butu sveikos.

Dabar eina klausymas, 
mirimas vienos szirdies butu 
priežastis mirties ir antros.
Daug žmonių turi ligas 

ju ^zirdžiu” 
toki atsitikimai nepriguli prie 
daktariszko mokslo.

Pajeszkau savo brolio Vin
cento Kadiszio, 4 metai atgal 
gyveno Montello, Mass., dabar 
nežinau kur. Paeina isz Žalio
sios kaimo, Liubavo vals- 
cziaus, 
ežio.
meldžiu praneszt 
pats atsiszaukia.

K. Kadiszius,
89 n j). Powderly St., 

Carbondale, Pa.

Liubavo
Mariampoles apskri- 

Jeigu kas apie ji žino 
tegul 
(t\14

arba

An-

ar

“dvie-
(isz meiles), bet

Pajeszkau savo brolio 
driaus Randakevicziaus, turiu 
pas ji svarini reikalą. Malonėk 
broliuk atsiszaukti arba jei 
kas apie ji žino meldžiu 
neszt ant adreso:

Randakoviezius, 
1318 S. 36th St.,

Philadelphia, I

pra- 
(tl3.

B.

)a

NAUJAS MUZIKALISZKAS 
ISZDAVIMAS.

Tomis dienomis 
j paudinta ” Bijūnėli?

Pajeszkau savo dėdės Juoza
po Jencvicziaus. Jeigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt 
turiu svarbu reikalą.

J ieva Jęnevicziute
404 Ravine Ave., 

Waukegan, 111.

nes
It

nu

likos at- 
suside

dantis isz 21 Lietuviszku dai- 
inaiszvtam chorui ketu

riems balsams, muzika kompo- 
zituota per prof. J. A. Žemaiti, 
315 S. West Str., Shenandoah, 
Pa. Kas pirks 10 gaus 20% nu-

Viena
mažinimu, 20 knyguczin 35 
o 30 knyguczin 50f;. 
knygute kasztuoja $2.00.

f
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Lletuvissk** Graboriu* (
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir j 
moksta. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekei.

*1S W. Harae* Ht..
MAHAXOY CITY, PA. 

3oe m arki;T H..

«rae» *i..
MAHAMOY CITY. PA.

tamauua, PA. > L

A

Arcliitektorius Petras Vak
sinas gryžo isz miesto iiamo po 
szviežia intekme tiktai ka per
gyvento spiritisms seanso. Nu
siimdamas drabužius ir gulda
mas in savo vienintele lova 
(ponia Vaksinieno buvo iszva- 
žiavnsi in atlaida), Vaksinas 
nejucziomis pradėjo prisiminti 
visa tai, ka buvo giixlejes ir 
mates. Tiesa pasakius, seanso 
nebuvo, o vakaras praėjo tarp 
baisiu pasikalbėjimu. Kažko
kia panele ne isz szio, ne isz to 
užvedė kalba apie svetimu min- 
cziu atspejima. Nuo inincziu 
nejucziomis pereita prie dva
siu, nuo dvasiu prie vaidinimu, 
nuo va i d in imu prie gyvai pa
laidotu... Kažkokia ponas per
skaitė baisia apysaka apie ne- 
gyveli,
Pats Vaksinas 
loksztelo ir parodęs panelėm, 
kaip reikia su dvasiomis kal
bėtis. Tarp kit-ko jis iszszauke 
savo dede Kaži Mironą ir ji 
mintimis užklausė: 4ll 
nelaikąs namus žmonai pa
vest?” — in ka dede atsake:

Geram laike viskas gera.”
Daug paslaptinga ir... bai/ 

galvo-

galvojo Vaksinas, dairydama

^ Nosinis Kataras ir Asthma
'.laiba Dusulis.

karste persivertusi, 
pareikalavęs

namus

i 4

r man

va

i i

.‘aus esama gamtoje...
jo Vaksinas, beguldamas in lo-

‘‘ Baisus ne negyvėliai, o 
tasai nežinojimas...”

Iszmusze pirma valanda nak
ties. Vaksinas apsiverto ant 
kito szono ir iszkiszes galva 
isz po kaldros pažvelgę in silp
na, balzgana lemputes szvie.sa. 
Liepsnele mirgėjo ir vos-ne-vos 
teapszviete dėdės Kazio Miro
no paveikslu, kabanti priesz 
pat lova.

Na, o kas butu,
bortiniu metu ateitu pas mane 
dėdės szeszelis? — pakilo klau
symas Vaksino galvoj.

Ne, tatai negalima!

4 4 jeigu da-

y y

Vaidinimai — prietarai, vai-
nennnokusio proto,siu.- nenunoKusio proto, bet 

visgi kai]> ten nebūtu Vaksi- 
.nas užtraukė kaldra ant gal
vos ir drueziai užmerkė akis. 
Jo vaizduotėj sumirgėjo persi
vertęs karste lavonas,., pasiro
do jiaveikslai mirusios tetos, 
vieno pasikorusio draugo ir 
merginos — skenduoles... Vak
sinas jiradejo varyt isz galvos 
pamirusias mintis, bet juo 
energingiau jas vaike, tuo bai
sesni kildavo paveikslai ir min
tys. Jam begulint pasidarė kaž
ką i]> nejauku.

Velnias žino kas...
Kvaila!

y y 
y

in kambarį. Doringa 
rupesezio anksz-

bis in dėdės 4)qyoiksla ir jaus
damas, kaip jo siela iszleto in

• 1 j • • A • KI 
atvirai kalbant, sztai ko norė
jau jusu prašyt.. Kuomęt ry-

Asz Marijona Klimczauskai- 
te-Jenevicziene pajeszikaii savo 
pns-seseres Onos Klimczaus- 
kintes — Daraskeviczitmes, po 
antru vyru pavardes nežinau. 
Paeinanti isz Miszkinu kaimo, 
Kuciinu para., Gyveno Maha- 
noy City. Jei kas apie ja žino, 
meldžiu praneszt ant adreso:

Marijona Jcnevicjsiene 
404 Ravine Ave.,

Waukegan, Ill.
Pajeszkau mano broleli Joną 

Szatku, paeina isz Tauragės
kaimo, Bei/eriškiu. Jeigu esi 
da gyvas broleli-meldžiu atsi- 
szaūkti, arba jei kas apie ji ži
no, malonėkit praneszt už ka 
busiu dėkinga. lt.

Mrs. Nellie Shutkus-Ambrose
Swauwick, III.

f

r

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
BronkiteĮS, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyinas galvoje, 
Galvos perszalimus, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite

W1

t e f • i
Atsakymo nosulauke. 

sinas atsargiai atidarė duris ir 
pažvelgė 
tarnaite be
tielninka miegojo. Apytamsoj 
buvo galima jiastebet jos (lik
tas, sveikata alsuojąs kūnas. 
Vaksinas inejo in kambarį ir 

i, stoviu- 
ežios prie pat duru. Dalyvau
jant mieganeziai, 
esybei, jis pajuto, kad jam 
lengviau.

‘Tegu miega sau, lijau-
— galvojo jis.
Pasėdėsiu jos kambary,, 

o kuomet pnuzvisia, iszeisiu... 
Dabar anksti praszvinta.”

“Tacziau, ka reiszkia dirks- 
niai! Žmogus iszsilavines man- 
1 dantis, o 
žino kas! Net geda...

Netrukus, jirisiklauses in ty
ku, 
ma,

Szeszta valanda ryto Vaksi
no žmona, sugryžusi isz atlai
dų ir neradusi vyro miegama
jam kambaryj, nuėjo pas tar
naite ]»a])iaszyt smulkiu pini
gu, idant su vežėju atsiteisus. 
Inejus in tarnaites kambarį, ji
nai iszvydo szitoki paveiksią: 
ant lovos, visa nusiklojusi nuo 
karszczio, miegojo Rožiute, 
pora metru atstui nuo jos, ant 
dideles pintines, susirietęs in 
kamuolį, kriokė jos 
kriokdamas 
Jis buvo i

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų

ramia padėti, išeinanti. — Asz, 
atvirai knii.am, sziai ko nore- nlsisei|o nlll -pįlltincg 
jau jusu praszyt... Kuomęt ry- • 
toj žmogus kėliausias in mies
tą, tai neužrnirszkite jam pa
sakyti, idant jis... taigi... užeitu 
cigaru n u pirkt... Bet jus sės
kite! , .

bet gyvai
esą

gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLEB ■
Valibiižeukili ufcrcR. ti. V. Pnt. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 melų.

Reikalauk, kad tun'd u Ikaro (Anchor)

pinigais ne stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Į

Yulzbažcukl{.'
4 

rvbe...
*

— Cigaru? GeraiI Ko dar 
jus malonėtumėt ?

— Asz noriu... Asz nieko ne
noriu, bet... Taip jus sėskite! 
Asz dar ka nors sugalvosiu...

Merginai, nopridera vy- 
kambaryj stovėt... Ponuli, 

jus, kaįp matau, 
juokdarys.. /Vsz suprantu... Del 
cigaru žmogų nežadina... Asz 
suprantu...

Rožinio apsisuko ir iszojo. 
Vaksinas isz pasikalbėjimo su 
ja. truputi aprimęs ir susigėdi
jęs del savo baimes, užsitraukė 
kaldra ant galvos ir užmerkė 
akis. Apie deszimti miliutu jis 
jautėsi pakeneziamai, bet pas
kiau jam in galva vėl visokios 
kvailybes pradėjo lysi... Jis nu- 

ispjove, užbrauke degtuką ir
Bet ir szviesa 

nieko nepagelbejo. Iszgazdin- 
(ai Vaksino vaizduotei rodėsi, 
kad kaž-kas žirn is isz kampo ir 
kad dede mirksi akimis.

Asz vėl jai paskambin- 
tegu ja velniai.
— Pasakysiu jai, kad 

sergu... Paprašysiu laszu.
Vaksinas paskambino. Atsa

kymo jokio nosulauke. Jis dar 
karta paskambino, ir tarsi at
sakant in jo skambinimą, baž- 
nyezios laikrodis pradėjo 
nniszti valandas. Baimes apim
tas, visas snszales, jis tekinas 
iszbego isz miegamojo kamba
rio ir, 
mas patsai save už’ Ituszezia 
baime, basas ir vienuos inarsz 
kiniuos inbego in tarnaites 
kamburi.. ,

Rožiute! prakalbėjo
jis drebaneziu balsu ir pabarsz- 
kino in duriA. Rožiute! Jus... 
miegate? Asz... 
sergu... Laszu!

Atsakymo nebuvo, 
vieszpatavo tyla'...

Asz tamstos praszau... 
suprantate? Praszliu! Ir del ko 
tasai... nedrąsumas, nesupran
tu, ypacz jeigu žmogus... ser
gąs? Kokia-gi isz tamstos mo
teris.

ro

užžiebė žvake.

T ♦

____ j 1

Ponuli 
iszdykes... t »

tuo tarpu... velnias 
,»

vienoda Kožiutes alsavi- 
jis vbiszkai nusiramino...

O

i

MMMMUI

visose:
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siu, 
.1^.

nnt are
asz

ir tarsi ai-

žvgnodamasis, keikda- 
patnii save

inbego i»n
• » ' I

taigi, mat...

Aplink
* I

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines boiikutčs.

Jie visi mėgsta

Ncra nieko geresnio 
” ’ ’j' ’ •

suirusio, skilvio.
užkietėjimo vidurių

nuo♦ ir

K
t T*1*1
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Už
BONKĄ

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

Brooklyn, N. Y.

v v ras ir 
miegojo, 
vieniuose 

pasakiusi

MMWrWI
3

saldžiai 
basas ir 

marszkiniuose.
žmona ir kaip buvo kvailas vy-1 

jis pabudo

Ka
i

ro veidas, kuomet 
palieku insivaizdinti skaityto-Į 

dedu\szjams, i
plunksna
giau raszyt negali...

gi, bojiegis, 
nes ji dau-

Trade Mark
in szali,

W. TRASKAUSKA3
'' A f *

I
. > !

PIRMUTINIS L1ETUV1SZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

♦ .

GRABORIUS MAHANOY CITY • ‘lit .< n t « f _I(|, rf'L „H

Skautmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai

Tuojaus prasiszalins nuo tavos kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c už maža bonkute, 
arba 50c už didele bonkute, o mes tu ojaus iszsiusime. Adresavokite

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

BEAR N 
BALSAM'

tukstaneziu kitu, ken-
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
• 3-oziaš Procentas už .jusu pinigus ir saugumaa.del jusu 

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

PatmmdoLaidoja kunus numeiroliu. 
automobilius del laidotuvių, krikuz- 
tlniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t .t.
820 W. Centro St. Mabinov City. Pa

I

I 1

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas ^kvajeris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

(

ii

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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SMAGIOS GUMINES KURPES

ne per

tinka-guininOs kurpes yra(raudona bole)» »

A 4

Patemyk raudonu bolę ant kie-

Prašyk

bos <

i •
i
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Mishawaka, Ind.

“Nainas Kuris Išmoku Milijonus Del lluštes’’

B A L L@B AN D

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street

♦ 7 15 »«•
.-I'

I

Gumines kurpės, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų 
šiaurios ir ne per liuosos. 

“Ball Band 
iniausios.

v

- ____
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Lengva pažinti ,tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
kuomet juos matai, 
kvienos poros.
Žemiaus parodytos rūšys, Lopac ir Himįner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drūta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš Balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvniuko tau parodyti.

i

stovet-gi

Bijaisi, 
> >

— tiksėjo

4 4

tarsi mažiukas
Pik... tik... tik 

sieninis laikrodis. Bažnyczios 
hokszte laikrodis iszmusze va
landas.
mas tesėsi iszleto, buvo niūrus, 
už sielos traukiantis.

k 4 f I

Tas laikrodžio muszi-

Per pa- 
kauszi ir Vaksino peezius, per
bėgo szalti sziurpuliai. Jam pa
sirodė, kad ties jo galva kaž
kas sunkiai 'kvėpuojąs, tarsi 
dede iszejo isz rėmu ir ties juo 
nmilenke. Vaksinui pasidarė 

' nepakeneziamai nejauku. Jis 
suspaudė isz baimes dantis ir 
sumažino alsavimu. Pagalios, 
kuomet per adara Įauga inleko 
karkvabalis ir ties jo lova ome 
lokio! ir sparnęhais plasdent, 
jis ne.iszlaike ir hėviltingai su-

Pagalios,

jis ne.iszlaike ir hėviltingai 
szuko.

Ponas Vaksine, ko jus
norite? — už minutes pasigir
do už duru tarnaites balsas.

Ak, tai jus, Rožiute? — 
nudžiugo Vaksinas; — Ko ežia 
tamstai besirūpini ? Baltrus bu
tu galėjot...

Juk Baltru jus pats
miestą iszleidote, o Barbe kaž
kur isz vakaro iszejo/. Ko jus 
norite? Nieko nėr namie... Ka 
dar jums trūksta?

— Asz, szirdele, sztąi ka 
norėjau pasakyt... Taigi... Bet

• I m

jus ineikito, nesivaržykite! Pas 
mane tamsu...

I n miegamąjį i nėjo stora, 
raudonike Rožiute ir laukia-* r 1moj pozoj sustojo.

— Šęskjte, jiožiute... Mato- 
te-gi, kame dalykas...•— “Kb 
dar jos ežįa paklausus?”

• 11 > r* 1 ii »

moj pozoj sustojo.

pa
Į f:11

Argi tamstos metuose...
Asz tamstos žmonai pa

sakysiu... Dorai merginai ra
mybes neduodąs... Kuomet asz 
gyvenau pas ponus Aiieigns ir 
ponas panorėjo ateit pas mane 
del degtuku, asz supratau... asz 
iszkarto supratau, kokiu deg
tuku jis noris ir pranešiau po
niai... Asz dora mergaite...

— Ak, kokiem velniam man 
reikalinga 
Asz sergu..
Ar supratote? Asz sergu!

— .Jusu žmona gera ir dora 
moteris ir jus ja privalote my
lėt. Taip! mylėt! Jinai isztiki- 
ma moteris! Asz jos prieszu ne
noriu but!

__ t______
kas! Ar suprantate? 
kai]) oze bato a u lak!

Vaksinas atsirėmė in adve- 
rija, rankas kryžiavai sudėjo 
ant krutinės ir pradėjo laukt, 
kuomet jo baime pereisianti.

tamstos dorybe?
ir praszau laszu.

Pamsta esi kvaila ir vis- 
Kvaila,

Sugrvžt in savo kambarį, kur 
žibėjo žvake ir žiurėjo romuose 
dodo, stokavo jiegu, 
prie tarnaites kitmbario durti 
ir dar vienuose baltiniuose isz

. - .. _ _ k _ M ! J ' 1• ( \ į *

jokio atžvilgio buvo nepatogu.
Tai kas bepalikodaryt? Laik
rodis dvi valandi iszmu^ze> o 
baime dar vis neperėjo ir ne
sumažėjo. .Koridoryj buvo tam
su, nors in aki durk ir isz kiek
vieno kampo kaž-kas tamsus 
žiurėjo/Vaksinas pasisuko vei
du in adyerija, bot tuojaus-gi • • 1*1 11 V 1 1jam pasirodė, kg|l kaž^kaš isz- 
lefp truktelėjo ji isž užpakalio 
už niarszkiiĮlu ii-paliete jo po.-. .
ežius...

leįo truktelėjo ji isz užpakalio

I

Patare.pl
szvie.sa
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

—1—

Parasze del ‘‘Saules“ XX.Tikras Atsitikimas.
I . ’J1

Ka jaute vienuoliai ir bajo
rai, sunku apraszyti, sunku ap 
sakyti, 
kalbėjo: 
būti!“

I

Vieni verke, kiti gi 
‘‘Negali būti, negali 
Ka užgirdės ponAs 

Sladkovskis prisiartino prie 
kabanezio ant sienos kryžiaus 
ir taip kalbėjo:

— Dedu ant Kristaus vini
mis pervertu kojų ranka ir pri- rode ant 
siekiu, kad tikra tiesa sakau.

4< Ginkitės 
nenupulkite dvasioj, netikėkit 
Szvinlams, neskaitykite to,

Atkartoju tik jums:

133

sa...
Tik vėlai nakezia iszsiskirs

to visi vienuoliai ir bajorai ir 
nuėjo ant muru, Kordeckis gi 
pasiliko ir visa nakti gulėjo * w e v • • • • • •

neskaitykite 
kad nusižeminimu ir pasidavi
mu užtikrinsite sau ramybe. 
Jokiu sakalbu jokiu prižadu, 
jie neiszlaikys. Jus ežia užsi
darė nežinote, kas dmlasi visa- chauskis 
me kraszte, koks baisus perse
kiojimas, kirkia sava vale, ku
nigu žudymas, 
negerbimas, kokia 
Visa jie prižada tik nieko ne- 
iszpildo. Visas krasztas paves
tas pasileidėliu kareiviu sava- 
valei. Keskite... Asz, kaip ma
ne ežia gyva matote, jei tiktai 
pasiseks isztrukti isz Miullerio 
ranku, tuojaus keliausiu 
Szlionzkan pas savo karalių. 
Pulsiu jam po kojų ir pasaky
siu: Mielaszirdingas karaliau! 
Gelbėk Czenstakava ir isztiki- 
miausius tavo tarnus! Tik, jus, 
mieliausioji tėvai, laikykitės, 
nes jus iszgelbesite visa krasz- 
ta!

kyžium koplyczioje. Bijojo vie
nuoliai, kad nenusilpnetu jis 
nuo nuovargio, vienok ant ry
tojaus jau anksti ryta jis pasi- 

muru.
tarp kareiviu ir kalbėjo:

— Vaikai! Dar szv. Patiek' 
parodys,, kad jUstipresne

o jmskui

szvenlu vietų 
bet va rke.

tuojau s

— Daug dar sunkiu valan
dų veikos jums pergyventi — 
kalbėjo tolinus.— Szvedai dar 
parsigabena isz Krokuvos di
deles anuotas.
užpuolimai...

jau pa geibu jums 
Ateis karalius, llelma-

Bus smarkus 
bet bus tai pa

skutinis pasistengimas jus ap
galėti... Tik iszsilaikykite tuo
met, nes 
eina.
nai, kariumene, visas krasztas 
ateis,. gelbetk szv.-iJZaneles... 
Sztai ka jums sakau... pagelba, 

, garbe... jau...iszsiliuosavimas 
jau... neužilgo!

Net apsiverke doras bajoras, 
pradėjo verkti ir visi susirin
kusieji.

Ak! tai nužemintu isztikimu 
taniu ir apgineju saujalei pri
derėjo jau gauti geresne žinia 
ir kokia nors paguoda!

Kunigas Kordeekis
isz vietos, prisiartino prie po
no Sladovskio ir isztiese ran
kas.

Sladovskis puolė jam

pakilo

glebiu 
ir ilgai abudu viens antra span 
de prie szirdies, kiti taippat 
bueziavosi tarp saves sveiki
nosi, tarsi jau butu Szvedai 
atsitraukė.

Ant galo kunigas Kordeckis 
tarė:

— Koplyczion, broliai, ko- 
plyczion!

Ir pirnuisai iszejo, 
ji ir visi kiti.

o paskui 
Uždegta visos- 

žvakes, nes jau temo, atideng
ta stebnklingasai pa veikslas. 
Kunigas Kordeckis atsiklaupė 
ant laiptu tolinus vienuoliai,, 
bajorai ir prasti žmones; atėjo 
taippat ir moterys su vaikais. 
Iszbale isz nuovargio veidai, 
aszaromis visi jautėsi laimiu-

tValandeh' truko t via 
galo kunigas Kordeckis 
dėjo:

gi.rs ant 
pra-

Po Tavo apginimu puo
lame szventa Dievo Gimdvto-
ja

Nutilo jo luposi* maldos žo
džiai; nuovargis, pirmesni kru 
lojimai, noramumas drauge su 
pagelbos viltim labai ji sujudi
no; verksmas sujudino jo kru
tinę ir tas vyras, kuris ant sa
vo pecziu nesze visa kraszto 
likimą, nusilenkė dabar, kaip 
silpnas vaikas, puolė ant vei
do ir verkdamas vos galėjo 
sziuos žodžius isztarti:

— O, Marija! Marija! Ma-
rija!

Vetke drauge bu juo visi, o 
fsz virazauB nuo paveikslo 
ęzviete perdaug skaisti szvie-

1 kiame svarbiame darbe prie- 
szininkas negali apsieiti be sar 
gybos ir turbnt turi prirengęs
užpuolimui atmuszti pestinin-
kus. Szaudyta todėl tiktai in 
la puse kur girdėjosi kalban- 

Per tamsuma negalima 
buvo žinoti pasekmes.

Pagalios iszausze ir pasirodė 
Szvedu darbai. Isz sziaures ir 
pietų puses buvo szancai, ap
link 'kuriuos darbavosi keli 
tukstaneziai žmonių. Szancai 
taip buvo supilti augsztai, kad 
apgultiems iszrode, jog jie .sa
vo augsztumu lygus su vienuo-

tieji.

, vaikszcziojo | tolo kaiį

sunkiausias anuotas,

pėstininkai, po priedanga savo 
armotu sžiįviu, traukėsi artyn 
prie muru, tarsi norėdami 
szturmboti murus bet tvitoves 
apgineju szuviai gražino juos 
betvarkėje atgal. Ir kaip kiek
viena juros vilnis palieka ant 
kranto invairias iszmostas isz 
juros daiktu dalis, taip ir Szve 
dųi,' bėgdami atgal, paliko sa
vo užmusztus draugus..

Miulleris liepė szaūdyti ne j 
bonias, bet iszilgai nuirus, 

kur silpnesnių esti pasiprieszi- | 
nimas.

p a. et • <40 '

prie muru

in

Szi yra Set No, 1. Jei jus isz- 
sikirpsite sziuos kiekvienos 
saiįvaitoh straipsnius ir laiky
site tai pabaigoje dvyliktos 
s'anvaites turėsite sistematingu 
taisyklingu gimnastikos pamo
kinimu.

Valgis Tinkamas 
Sumen^ejpnui.

Rytinis Valgis:
arba

Tinkamas Maistai ir 
Gimnastika.

Arthur A. McGovern, Biivusis 
Fizikos Direktorius, Cornell 

Medical College.

Suliesink liemeni, pagerinsi 
sveikata.

Suliesink liemeni ir Kilstip- 
rink pilvo' muskulus.’ žemiau 
aiszkiname keturiH gimnabti- 
koH dalykus, kuriu tvirtai se
kant suliesinsi liemeni, kuris 
yra kūno hvarbiansia dalis I 
mankszti nimo atžvilgiu. Del 
dvieju priežaseziu. Pirmiausia, 
viduriu sienos, kurios apdengia 
.svarbiuosius organus ir funk
cijas tu organu, tankiai nusilp- 
aieja jaign noru palaikomi tam 
tikro diržo, kam atitaisyti ge
riausiai yra gimnastika. Antra, 
jeigu nesimanksztini arba ne- 
nžtektinai gana manksztini sa
vo liemeni tuomet muskulai la- , 
bai nusilpneja arba visai su
nyksta. Isz to gauna szlaplige

“Gi:ape- 
vienas persikas 

rugsztus
fruit,”
be cukraus, arba
'obuolys. Kvietine duona. Vie-
nas minksztai iszvirtas kiauszi- 
nis. Kavos užvaduotojas.

Pietų Laike Valgis: Puodu
kas arbatos (be Smetonos, cuk
raus bei pieno.) Labai mažas 
baltos duonos ir mėsos sand vi
ržius be jokiu pyragėliu. Gela
ti na arba vaisiai.

Vakarinis Valgis: 'Tyra sriu
ba. Kepta arba tuszyta jautie
na. Paprastas ryžiu pudingas. 
Gelatina arba saldumvnai.

1 •'

Gerk mažiausia szcszis stiklus 
vandens tarpe valgiu.

Visus laiszkus sinnskit tie
siai Arthur A. McGovern, 5 \V. 
(ititli Street, New York City, 
atsakymui indekite savo adre
su užadresuota voką ir stem- 
pa. Arthur A. McGovern.

Kai kur jau pradėjo 
trukti murai, ant laimes sky

lamo mūrais. Ant ju puvo su- les nebuvo dar dideles ir pešti- 
statyta didžiosios anuotos, sza 
le kuriu stovėjo kareiviai, isz- 

[) muses mažumo.
Dar nepasibaigė bažnyczioj<‘ 

rytmetines maldos, kuomet ar- 
už motu szuviai sujudino tvirto

ve; sudrėbėjo langai, iszbyrejo 
, bažnyezia gi 

nuo

įlinkai dar negalėjo insi veržti 
in jas tvirtumom

Staiga, del nepaprasto atsi-

Lyg sziol nežinojau 
Kas tas 
Sportas,

Žinojau, kad greitas kurtas 
Tai vadinasi sportas, 

Ba turi plonas kojukes, 
Kodos kaip lazdukes.

Na brolyti ir tarp žmonju 
atsirado sportai,

Ka turi plonas kiszkas 
kaip kurtai.

Iszrodo kaip pripempias 
Į katukas,
i Su plonom kiszkom 

vaikinukas.
Mat nešeiįei turėjo placzes 

kiszkas,
Sziadien plonas iszrodo kaip 

kipszas,

tikinio pertraukta szaudymas.
Pavakarį jo prie vienos ar- 

motos stovej su uždegtu knatu, 
kuri turėjo kiszti prie anuotos 
artileristas-Szvedas; lėkusi isz 
vienuolyno kulka pataikė jam 
krūtinėn, bet kad kulka buvo 
atszokusi nuo sukrautu ant 
szancu medžiu ir neturėjo tiek 
smagumo, tai ji tik numėtė per 
keliolika žingsinu tolyn. Karei
vis krito ant beveik pilnos pa
rako dėžės.Užsidega parakas ir

bažnyczia 
nubyrėjusio

bus jusu vargu ir nelaimiu ga- isz sienų stiklai 
ne prirūko 
tinko.

Prabilo didžiosios anuotos.
Prasidėjo baisus szaudyipas, 

kokio apgultieji dar ligsziol 
nebuvo mate. Pamaldoms pa
sibaigus, visi iszbego aid, muru 
ir ant stogu. Pirmesnieji szau- 
d£mai iszrode priesz szita kai
po nekaltas žaislas.

Netylėjo taippat ir mažosios 
tėvo Paszkoyskio, armotos.

Kidkos, smala ingirdyti ka
napių kamuoliai ugnines virves 
lijo kaip lietus. Dvideszimties

las!
Ta pati ryta 

i Jokūbas Brzu 
persi redes Szvedu 

prisiartino prie muru, kad pa
sakyti vienuoliams, kad jau 

rėdai gulama isz Krokuvos 
bet pra- 

nesze taippat ir apie Totorių 
chano ėjimą pageliam. Inmete 
dar jis Krokuvos vienuoliu 
perdet inio, 
laiszka kuriame tarsi, apraszy- 
danias Szvedu savivale melde 
vienuoliu netikėti pri.eszininko 
prižadams ir uoliai ginti nuo 
bedieviu szventaja vieta.

Czenstakavos
miestelonas

* a L

didžiausias anuotas,
durnais užruko visas szancas. 
Dūmams kiek prasiblaivins, 
pasirodė, kad parakui sprogs
tant užmuszta penki artileris 
tai, pagadyta anuotos ratai ap
linkui viskas iszardyta 
karto reikėjo perstoti ant 

svaru sunkumo kulkos daužė szanco szaudžius, paskiaus gi 
perstotamurus, venos nuo ju atszokda-

Visa tai drauge paėmus taip anos, kitos skyles mūruose isz- 
pakele apgultųjų dvasia kad 
jau ne tiktai niekas nebijojo 
tu didžiųjų armotu, 
szingai kareiviu tarpe juokta- 
si isz ju.

Buvo tai Nekalto Prasidėji
mo diena. Pamaldoms pasibai-

bet prie-

muszdamos. Tai szen, tai ten 
pradėjo plyszti murai ir, rodos 
tuojaus pradės ginti. Ugnim

delei tamsumo visai
sza adžius.

Ant rytojaus buvo nedeldie- 
nis.

Liuteriu kunigai laike
ir anuotos

a n t

s e vieno dideli, kojos letena, rankasi\ (

i’rie plonos kiszkos suvis 
netinkama,

0 da per kelius kojos kreivos, 
Ir tai vadinasi sportas ne vos.

užpilta visos trobos, ir rodos, apkasu pamaldas
Ugninituojaus pradės ginti.

užpilta visos trobos.
Visa tvirtove pradėjo, rodos

gus, prasidėjo isz abieju pusiu siūbuoti. Bažnyezia nuo tokio
szaudymas. Vienas Szvedu ka
reivis dažnai lindo prie muru 
ir piktažodžiavo Dievo Gimdy
tojai.
apgultieji,

Martynui,
syki taikė in ji,

tylėjo.
Miulleris ir vėl klausė tėvu, 

ar dar ne gana ? Atsakyta kad 
perkes ir daugiau.

Tuo tarpu vienuolyne apžiū
rėta nuostoliai. Nuostoliai bu-

I szsk yrus u ž n i u s z-

miu. 
viena

Kiek sykiu szaude in ji 
b’et vis be pasek- 

kuomet
1 ruko

trenksmo pradėjo drebėti, ant
kai kuriu altorių iszkrito isz 
žibintuvu žvakes. ' vo nemaži.

Isz piliamojo gesinant gaiš- tuosius žmones, pastebėta, kad 
smėlio 1 
rūkas, lenktas, 

nieko nesimatė.

1 

viduriu užkietėjimą, patrūki
ma, nerviszkuma ir liemuo nu
stoja savo iszvaizdos.

* i

Exercise No. 1
Atsigulk ant pecziu isztisai, 

isztemp virsz galvos, 
kojas isžtempęs kelk augsztyn 
Vertikalėj pozicijoj, ir vėl nu
leisk žemyn taip atkartojau! 
kelis kartus. 'Toksai mankszti 
-nimas yra labai atatinkamas 
sustiprinimui didžiųjų musku
lu anksztesnes ir žemesnes pil
vo dalies ir suliesėjimui lie
mens.

Exercise No. 2
Atsigulk isztisai ant pecziu, 

rankas isztempk virsz galvos, 
pakelk vertikaliai tiesia koja 
ir tiesia ranka, nuleisk žemyn

* to “ « • **'ir be sustojimo kelk kaire koje 
ir kaire ranka augsztyn ir taip

rus vandens, durnu ir 
jis pasidarė toks tirsztas

<ad per ji
kilpine, kareivis gi dar labinus Nuostoliai namuose ir ant mu-

apgi nėjai 
kad Nekalto Prasi-

biaidratiimb.ir .kilus, tu o' drąsi
no. Kalbėta apie ji, kad gina 
ir užstoja ji septyni velniai.

Minėta diena jis ir vėl atėjo 
piktažodžiauti bet 
tikėdami.
dėjimo diena burtai mažai gel
bės nutarė būtinai nubausti ji. 
Gana ilgai szaudyta in ji be pa 
sėkmių, ant galo anuotos kul
ka, atsimušzus in akmeni tren
kė ji in pat krutinę ir p<‘rple- 
sze in dvi dalis.

Pradžiugo isz to apginejai ir 
didžiuodamies szaūke:

Kuris dar jusu piktažo
džiaus Jai! — Bet tie bego net 
iki pats apkasu.

Szvedai szaude in murus ir 
ant stogu vienok ju kulkos ne- 
pergazdino apgineju.

Sena .ubage Konstancija, 
gyvenanti uolos plyszyje, tarsi 
juokdamasi isz Szvedu, Vaiksz 
czioja aplink murus. Szvedai,
manydami ji burtininke esanti 

ikad jiems nepadarytu 
tn, ypacz kuomet paste

bėjo kad kulkos nekenkia jai.
Dvi dienas szaude Szvedai 

be pąsekmiu. Mėtyta ant sto
gu iiimirkytos smaloje 
virves, kurios skraidė 
ugniniai, žalcziai. Vienok gerai 
suorganizuota sargyba spėjo 
jai gesyti. Vienok viena naktis 
taip buvo tamsi, kad nežiūrint 
in ugniakurus,'smalos bosus ir 
kunigo Lassotos intaisyta ap- 
szviotima apgultieji nieko ne
galėjo matyti.

Tuo tarpu Szvedu kariume- 
meneje kilo nepaprastas judėji
mas, 
mas, žmonių kiegesi 
žvengimas ir

bijo.į 
ka pi

laivu 
kaip

Girdėjosi ratu girgždeji- 
lS|y pirkliu 

kitokie balsai.
Kareiviai ant muru hiojaus in- 
spejo, kas tenai dedasi.

— Anuotas sulaukė, kitaip 
negali būti! — Įkalbėjo vieni.

— Ir pila szancus, o ežia 
taip tamsu, kad savo pirsztu 
nematyt.

Taryba pradėjo tarties apio 
užpuolimą ant Szvedu, bet po
nas Zamoiskis prieszinosi tam,

— Anuotas snlanke, kitaip

nematyt.

teisingai tvirtindamas, kad to-

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisxkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Biedni lieji sutvėrimai
Toki vaikinai,

Galvos tuszczios,
Siauros buksvos,

Kalnieriai lyg ausu.
Kaip bloke ant kaklo ožkų, 

Kad prie teszmens nepririestu,
Saves paezios nežinstu.

O ir da panose nubrazduota
Kad nebūtu apsnargliota.

Net man darosi negerai,
Kaip ant mislies ateina sportai.
O kad da visi brylius nesziotu, atkartok.

Tai da puikiau iszrodytu,
Jaigu per stiklus neinžiuretu
Tai kad be stiklu insitaisytu,
Tai butu pilna burna ponas,

Arba. Augliszkas džentelnionas. mažesnieji muskulai kurie ki-
Juk ir pirsztines nebūtu

-............. .......pro-szalip.......
Tiktai vaikine tokio saizo

'pirkti negali,
Ba turėtu užsisteliuoti,
Idant galėtu užsimauti.

Viskas v.yrueziai atsiras,
Ba galop ženge progresas,

Guminiu pirsztiniu padaris,
Jog ant milžino rankos užlys 

Tai vis gerai, 
Tegul veisėsi sportai.

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

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

Bo operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Kot- 
vergais ir Petnycziomis. Ofisos va
landos: 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.

Antras yra panaszus in pir
ma, 
muskulu tenka žemesniai pilvo 
daliai,

tik didesnis intempimas
vielomis mūras jau žymiai i li

tai blausiai n u kent (\jo 
nuirai nuo vienos didžiosios ar
motos isz pietų puses. Ji taip 

, iszdraske tiek 
akmenų, ir plytų kad lengvai 

riksmas galima buvo permatyti, kad jei 
dar bent dvidieni paszaudys, 

ir

pasididiuo.-Tarp_lrcn lašino. .iLPmtsze murus,ru
ir kulkjii 
dažninus 
‘ ‘dega! ’ ’

kaskart

ratai <li<lžioji muro dalis inlinks 
grius.

szv ii pi mo 
girdėjosi
Prie sziaures vartų 

sudaužyta du armotos 
sugadinta viena anuota nutilo.
Viena ugnine kulka, inkritusi 
arklyden, užmuszedris arklius 
ir uždege troba. Nfe tiktai kul
kos, bet ir grjinatif skeveldros 
kaip lietus lijo ant stogu, bo- 
niu ir muru.

Po valandėlės pasigirdo su
žeistųjų vaitojimas. Iszsyk už- 

Jonai. 
Tas atsitikimas labai pergaz- 

bet, 
gynėsi

nei žeme-

ta

muszta trys vaikeliai,

dilio ju bendravardžius, 
apgultieji
Subėgo ant muru 

dargi moterys, vaikai ir sene
liai. Kareiviai*drąsiai stovėjo 
ant muru tarp kulku ir ugnies

apskritai, 
kaip liūtai.

taipgi iszsimiklina ir

taip liktu neiszjudinti.
Exercise No. 3,
Atsigulk isztisai ant poeziu 

rankas isztiesk szalimis, 
lenk abi kojas in dideli rata 
kaip gali, iszriesk vertikaliai, 
žemyn ir in tiesyji szona gryž- 
tant vėl žemyn. Ir taip mainant 
pirmiau in tiese paskui in kai
re puse.

su
Antras Floras,

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9628.858.6S

Žemiau mes pažymėsime dar 
viena gimnastika, kuris iszju
dina visus žemesnius viduriu 
muskulus, isztempiant juos ir 
susukant in visas puses taip, 
kad nei vienas ju negali likti 
silpnesniu. Toks is-zmankszti- 
nimas muskulu apsaugoja nuo 
patrūkimo ir padiktejimo.

Exercise No. 4 .
Atsigulk isztisai ant pecziu, 

rankas isztempk virsz galvos.

Iszlaužymo, koks tuomet pa
sidarytu, negalima jau butu už 
dėti nei bolikomis, 
mis, nęi me.szlu. Kunigas Kor
deckis liūdnai žiurėjo iii
vieta, gailėdamasis, kad nega
li tos nelaimes praszalinti.

Panedelyje vėl pradėta szau- 
dyti ir minėtoji anuota lauže 
tolinus siena.

Atsitikdavo vienok ir Szve- 
dams visokios nelaimes.

Temstant ta diena artileris
tas ant vietos užmusze Miulle- 
rio brolvaiki, 
mylėjo kaip savo sunu ir ren- 

prade- 
karei- 

viszkos garbes, ir baigiant tur
tais. Senas kareivis po to atsi-

kuri generolas

♦ ♦ ♦

Oj jus sportai, sportai, 
Darote neiszmintingai, 
Ksa.te jauni vaikinai, 
Tai žinote kas gerai.

Aįisirinkite sau koki amatu 
Makanista ar sziauczysta 

tai ne sarmata, 
Jaigu suaugės mokytis 

pradėsi 
O kaip iszmoksi, tada

pūstis galėsi.
Amatninkas visur gerai turės, 
Ant amatninko kožnas žiūrės 

Ji visados 
Paguodos.

Juk jaigu isz Lietuvos 
' kriaueziai ne pri but u

Tai kas del sport u pludras 
pasiutu?

Sziadien kas isz to, 
.Jaigu nemoka jokio amato?

O kad ir da kiszkos labinus 
suplonis, 

Tai vis tarp eivilizavotu 
nopasi rodis,

Visi su pirsztais badis, 
Kvailiais vadis.

>

J

7

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. ‘ Procentą pridė
dami prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt rėikala su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

Taip kelkis palengva kol atsi
sėsi, ir vėl gulkis. Taip at kar
tojant kelis kartus.

Pastaroji gimnastika inima 
liaczius muskulius kuriuos ap
ima pirma, tik szi pastaroji 
duoda daugiau isztempimo 
auksztesnems viduriu dalies 
muskulams, kurie susijungia 
su liemens krutinę.

Augszcziau minėtos keturios 
manksztinimosi formos- yru 
moksliszkai surinktos ypatin
gai del iszmanksztinimo vidu
riu muskulu. Yra svarbiausios 
visos serijos ir ju vartojimas 
regulariai užtikrina sveikata ir 
pataiso liemens iszvaizda. 
Kiekvienas manksztinimasi tu
ri but atliekamas deszimti kar- 
t u.

Alano sveikatos rinkiniai, 
kurie buvo spauzdinami per 
deszimts metu Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj, at nesze 
man tukstianczius laiszku nuo 
užintei’vsuotu skaitytoju. Ku
riuose jie aiszkina savo fizisz- 
kus neregulariszkumus, ir ka 
jie nori ingauti per mankszti- to toto . * a ..

gesi pavesti jam visa, 
irlietaus ir atkakliai gynėsi nuo įant nuo pavartieš i

antpiesziniuku, szuviais ant ju 
szuviu atsakydami. Vieni grie
bėsi už ratu, trauke

medžius.

anuotas 
isz pavojiilgos vietos kiton, ki
ti vėl stumdė muru iszlauži- 
muosna akmenis, 
ineszla žeme.

Moterys szi karta parode 
narsumo pavyzdi; matyta to
kios, ka vijosi su vandens in
du deganezia granata ir užpy
lė ja, nedaleizdamos

Žmonių dvasia kas
kart augo; visi darbavosi be 
jokiu paliepimu, nes tokiame 
trenksme tiesiog negalima bu
vo nei susikalbėti. Tik gieda
mos bažnyczioje suplikacijos 
virszijo armotu trenksmą.
Vidurdienyje Szvedai persto

jo szaude. Visi liuesai atsidu
so, bet staiga ties vienuolyno 
vi^rtai^ pasigirdo, bubno balsas 
ir, prisartiiips prie vartų, MiuL 
lerio atsiustas pasiuntinys pra- « • M <• • • .* • 1 1 • 4

Ja,.
sprogti.

jai

bet. stpiga ties vienuolyno

prisartinps prie vartų, MinL
a - to '» ’ to .to ♦ 4, ' .

ar jau tėvams

duoti tuo jaus? Pats 'kunigas 
Koydeckis atsake jam, kad pip

dėjo klausti: i 
užtenka ir ąy jau sutinka pasi-

galvos iki rytojaus. Vos suži-
* « - « t* « J ** '

nojo atsakymu Miulleris, pra
J %

aidėjo vol szaudymas, bet dar
► 4

laiko Szvedu
dvigubai padidintas. 

I Laitas nuo laike

tikimo dar labinus inpyko.
[TOLIAUS BUS]

>

y

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

K

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolema, 
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, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo Ir Lt 
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 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
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 spind* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus

Į

M. ŽUKAITIS, /
Spencerport, N. Y.

.  ■ sgI
£ Palaikymui puikių 

plaukų naudokK L
Ruffles y

t •

Mes Duodame
.1, _■ 11 ■■■■;■ H! n_ _.. J

... .. , to •' *1 - Oi *'«•

' k-

. . . ■. ., a O *r| ♦-'» </» <ra« t * • ‘ '1 1 .

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstownp, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mos 
teisingai patarnausimo.

" to.to.-itoto.wii y

Mes kalbam lietuviszkai

A. RAMANAUSKAS
I . ' ,» . 1

L _ _______________ ________ _________________________________

MILL A PATTERSON STS
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

'•s

*T
'■V

J. P. Sabe! Realty Co.r *-***»nr W ■ u ?
303 Mahoning Bank ^Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

Ua ’v1
p. ■<

■M*.

iŠ

ST. OLAIR, PĄ.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus parud- 
szia nuo paprėscziadsiu iki prairti- 
Iliausiu. Parsamdo automobilius del 
aidotuviu, yėselių. kriksstyniu h

KĄNTICZKOS arba giesmių knyga.

Iszbalsamuoja ir laidoja mlruaim
’Iif.^15 1 ~ .i į1 ' w *" TkK'*'sala nuo paprėacsiausiu iki prakil-

Ii hi tanu. . 
aidotuviu, >— 

kitiem* PMlyatijĮęMmMn*.

paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
W; 0! BOCZRAUSKAS - Cp.. 

MAHANpY CITY, PA.
W. $ BOCZĘAUSKAS . Cp.,

n

nimasi. A&z tuos laiszkus pa
laikiau ir tuo jaus juos jsždali- 
nau in dvylika skyrių, kuriu 
kiekvienam paruosziau ata
tinkama mapksztinimo forma 
atsakant in jti klausymus.

nau in dvylika styriu, kuriu

tinkama mapksztinimo forma

katalogo. Reikalaujame pardavinėto-

kolonljas. Adresavokite sziteip: 
4

25 Gillet Rd.
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SAULE

ŽINIOS VIETINES

— Subatoj pripuola Amc- 
rikoniszka szvente užgimimo 
diena Abrahomo Lincolno.

— O kad Suimtoje pripuo
la sukaktuves Lincolno gimi
mo, todėl visi bankai bus užda
ryti per visa diena. Turėdami 
reikalą su bankais, atlikite 
Petny ežioje.

— Ponas

SHENANDOAH, PA.

— Nedėliojo lankosi p. Ba
rausko sūnūs isz Skrantu, kur 
turi užsiėmimą kasyklų inži
nieriaus po Hudson Coal Co.

t Jonukas, 16 metu myle
mas sūnelis Vinco Staniulonio, 
338 W. Lloyd uli., mirė Pane- 
delio diena sirgdamas tik kė
lės dienas. Laidotuves atsibu
vo Szv. Jurgio bažnycziojc* su 
pamaldomis. Paliko dideliam 
nuliudimia*tėvelius, tris sesu
tes Juzefina, Marijona,

Izdanaviczius,
606 W. Centre uli., atlankė sa
vo serganezia paeziule Geisin-
gerio ligonbuteje Danville ir norą ir broli Stanislova. Juze- 
nudžiugo kad jo prisiegele jau fina pribuvo ant laidotuvių isz 
pasveiksta ir neužilgo pa įva
žiuos namo.

— West End ugniagesiai 
pradės riii/kti aukas ant naujo 
namo szi Utarninka. Musu 
boisai turi vilti kad niekas 
neatsisakys padovanot 'kelis 
dolerius ant taip naudingo 
tikslo.

t Helena, devynių metu
.Juozapo Jeskevicziu, 

1100 E. Pino ulyczios, mirė 
Utarninko diena, po ligai kuri 
tesėsi nuo Kalėdų. Velione lan
kydavosi in parapine mokslai- 
ne ir buvo gero 
mergaite. Paliko tėvus, ketu 
res sesutes ir du broliukus.

devvniu
dukrele

pasielgimo

SVARBUS
PARAPIJOS

SUSIRINKIMAS!
.1 uozapoMahanojaus S

Parapijos pus-metinis susirin
kimas Ims laikomas Utarninke 
15 diena Vasario, 7 valanda va
kare ant Norkevieziaus sales. 
Visi parapijonai privalo atbu- 
tinai priimti ant szio susirinki
mo, nes bus apsvarstoma daug 
svarbiu reikalu. (t.L‘9 

<)

Per paliepimu Komiteto.

KONCERTAS IR BALIUS

. .^Jtcngia . . .

SZV. JUOZAPO P. CHORAS
. . . Atsibus • . .

PANEDELYJE
VASARIO (FEB.) 14, 1927

NORKEVICZIAUS SVETAINĖJE

MAHANOY CITY, PA.
Szis Koncertas ir Balius bus 

vienas isz didžiausiu szioj apy
linkėje, nes choras vedamas 
Vargon. K. ZalUieraiezio yra 
pasirengęs iszpildyti sunkius 
ir gražius dalykus,
note, tai didžiausias 
szioje apylinkėje. Apart to bus 

choras, duetu ir so
po Koncerto bus Szokiai, 

kame visiems bus galima links
mai pasiszokti ir susipažinti 
su svecziais isz kitu kolonijų.

Ir kaip ži- 
choras

merginu 
111.

Nepraleiskite to Puikaus 
Vakaro, nes kitas toks 

negreit bus ! ! !
Tikietu salima gauti pas choro narius.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centro St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu aid kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetu.*key
300-302 Zetuskey Bldg. 

t.f.) Frackville, Pa.

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO 

MAHANOY OITY, PA.
I

Eleo-

State Nonnal School isz Mil
lersville ir brolis Stanislovas 
isz. Pennsylvanijos Universite
to, Filadelfijoj.

— Albinas Miliauskas ma- 
nadžeris Shenandoah Abattoir 
radosi po operacijų ant punde- 
sail is Ashlando ligonbuteje. 
kuri buvo pasekminga.

Ketverge likos palaido
tas Leonas, 6 motu sūnelis Ado- 

Jmlinsku, 317 W. Centro 
uli. Ta paczia diena -atsibuvo 
taipgi laidotuves Jono, 16 me
lu sūnaus Vinco Staniulo’niu 
338 W. Llovd ulvczios su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jurgio 
bažnycziojc.

Andrius Milauckas, 895 
W. (’outre ulvczios likos sužeis- 
tas in ranka laike darbo West 
Shenandoah kasvklosc. r

IJietuviszku Moterių Lab
daringa Draugavo turėjo savo 
menesiui susirinkimą ir links
ma vakarėli pas ponia Jurgie- 
nia Valaitienia ant kurio daly
ba vo sekanezios drauges ir’už- 
praszytos viesznios: Birszto- 
niene, 
kieno, 
niene, 
nauckiene, 
Matlauekiene, 
Kajkauekiene, Razamauckiene, 
Kuszkiene, Szukevicziene, Va
laitiene, J. Zajankauckicne, K. 
Za ja n k a ue k i e ne, Va 1 u kev i ezi e- 
ne, Demancziukiene ir isz Ma- 
hanov City buvo užkviestos p. 
p. Vbzinskieno ir F.W.S. Bocz- 
ka uskiene.

mo

viesznios:
Ihmdziliene, Karpauc-

Kasperavicziene,
Leszczinskiene,

Malaszauckiene, 
Minevicziene,

KazU-
Mak-

Baisi mirtis patiko Pet
ra Anuszkevicziu, 55 metu, ku
ris likos užmusztas per karuka 
— pusiau perpjautas, Utarniu- 
ko vakaru apie 7 valanda ant 
tilto tarp Kohinor Junction ir 
William Penn. Anuszkeviczius 
ubagaudavo ant savo gyveni
mo ir tame laike ėjo iii Wm. 
I'enn. Karuka turėjo pakelti 
nuo sztangu idant iszimti lavo
ną.

Girardville, Pa. — Pranas 
Laukaitis, 3!) metu likos su
žeistas per nupuolimą augliu 
laike darbo ir nuvežtas in Ash- 
lando ligonbute ant gydymo.

Brooklyn, N. Y. — Kastan- 
36 metu, 636 

mirė Vasario 2, 
buvo palaidota Vasario 5, nuo 
8 valandos isz H’to, isz kun. 
Remeikos bažnezios, Szv. Tre
jybes kapuose.

— Vasario 6 diena Great 
Necke atsitiko nelaime — už
sidegė Vaitekūno namas,
szimta valanda nakties ir sude
gė 12 metu mergyte ir szuniu- 
kas, o dvi mergytes ir berniu- 

'kaimvnu..
— užsidegė

c i ja Žitkus, 
Driggs Ave.,

de-

kas tapo iszgelbeti 
Ugnies priežastis 
isz kamino.

Czia važinėjo kun. Mi
lukas isz Maspetlio; atsivožės 
rožaneziu nesziojosi po st ubas 
ir leido ant loterijos, katras 
laimes $8 vertes rožaneziu.

Kulpmont, Pa. — Stanislo
vas Brankeviczius aplaike 
liūdna žinia isz Lietuvos, buk 
jojo vienatine sesute xJuzefina 
Kutkauckiene mirė 13 Gruo
džio 1926m. Velione paėjo isz 
Zuroniu kaimo, Balbieriszkio 
parapijos, Marijampolės aps- 
kriezio. Paliko didžiausiam nu
liūdime vyra Juozą, viena duk- 
tere, septynis sūnūs kurie vi
si gyvena Lietuvoje ir broli 
Stanislovą Branka ĄmorikCt

Scranton, Pa. — Czionais bu-1 sznckednhii” kad, bažnyczioj 
tu labai reikalinga poni Bal-' negausi nieko! O jau kaip da- R % ’ A < < A * « t Rtruviene, nes musu moterėlės žino kad parapija turės kokia 
be paliovos užsiiminėja vary- zobova ar balių parapijos rei- 
mu namines kada vyrai iszeina i kalams pagerinti, tai tada ne- 
in darbus, pakviesdamos pas kurie mufcJil saluninkai daboja 
save “ 
minimo.

— Tula mergaite susilaukė 
su kokiu tai

draugus” ant pasilinks-1 einanezius in balių ir kaip tik 
pamato koki tai szaukesi in sa
vo salima. Insivedos, duoda isz- 
figerti inaiszyto alkoholio su 
vandenin pora stikleliu. Po 
tam pradeda patrijotiszkai kal
beli pagirdamas ta kuriam bu
vo davės iszsigerti. Na ir patai
ko ant lengvatikio kuris visus 
pinigus prageria kiek buvo su
taupęs del pagelbėjimo para- • • • 'T'Ft • 1V* 1*1

” maižiesziaus” 
Žydeliu kuri apskundė už mo- 
tiniszkuma.

Petras Gudaitis 
Povvlo

,r. Petro ir 
klebonas.

Tamaqua, Pa. — Nedėliojo, 
Vasario 13 d. sueina lygiai vie
ni metai kaip mirė a.a. Kun.

y oz 
parapijos

Utarninke, Vasario 15 d. vieti
nėje Lietuviu bažnycziojc atsi
bus paminėjimas metiniu su
kaki u vi u. Pamaldos bažnyczio
jc prasidės 9:30 vai. ryte. Isz- 
kilmingas szv. miszias su assis- 
ta laikys dabartinis klebonas 
Kun. K. Klcvinskas; pamokslu 
apie paminėjimu metiniu su
kaktuvių pasakys Kun. P. 
Czesna isz Mahanoy City, Pa.

—'Girdėjusi.

Utica, N. Y. —Kriaucziu dar
bai kaip praeita žiema suma
žėjo, ta’i da vis nepasidaugina. 
Nekuriu isz kriaucziu susirado 
darbus, kitose dirbtuvėse, bet 

užganėdinti m o k e se z i u, 
negauna tiek mokesties

kiek gaudavo kriaueziaudami. 
Kitos dirbtuves buvo at

leidę pabaigoje meto ir dauge
li darbininku nuo darbo, bet 
labai* vėl pradeda priiminėti

nėra
nes

f

k o?! ramiai, 
visu

nes

(

atleistus prie darbo.
— Parapijos reikalai lai- 

klobonas del
vienokiai darbuojasi. Jau 

szeszta.s metas czia klebonau
ja, bei dar nonuteise viesziai 
ne vieno parapijom). Kaip tai 
darvdavo klebonaudamas kun. 
Vanagas.

— Patrijotiszkai pasirodo 
savo profotija pribuvęs ežia S. 
Klimai (j s, nes jis su pažino 
ežia gimusia Lietuviu jaunuo
mene su senovės Lietuviu prie
tikiais ir svarbesniais gamtos 
a psi reiszk ima is I Jotu voje.

Nekurio isz jaunuoliu taip 
persiėmė Lietuviszka dvasia, 
kad tartum jie ten viską mate. 
Yra jau suloszo keliolika teat
ru su mažiukiu mergaieziu ir 
bornaieziu pagražinimais, tau- 
tiszkomis da’iuolomis ir prokle- 
maeijoms.

Vyresnieji vaikinai ir mergi
nos yra iszsilavine loszime te
atru kaipo tikri artistai ir ar
tistes. 29ta Sausio ant parapi
jos sales po klebonija, atvaidi
no trijų aktu drama po vardu 
‘•Valkata.” Gana ilgas ir juo
kingas vaidinimas, bet kožnas 
isz artistu ir artiseziu atvaidi
no savo roles kuonogeriausia. 
Puklika laike rankom suome 
savo
netruktu, 
myli juoktis 
kad publika laikydamiesi ran
komis už pilvu kvatoja juokais, 

pratarė: “Pranukas ver-
Pranukas, iszgirdes sa

vo varda, isztikruju juoką su- 
niaisze su savo aszaroms. O tas 
viskas dėjosi per surėdymą S. 
Klimaiczio.

— Yra ir kitokiu patrijotu 
Lietuviu,
po invykdinimo prohibicijos 
pastojo garsingais biziueriais-

Jie daro geresni

pilvus idant nuo juoku 
Musu klebonas ir 

Jis matydamas

Jis 
kia!”

apie tuzinas, kurie

>

pijai. Kaip jau dažino, kad 
daugiau pinigu neturi ir mato 
kad jau girtas, tada paliepė ei
ti ant parapijos baliaus, priža
dėdamas būti ir patsai ant ba- 

, liaus, be sąmones pradeda 
trankytis, nežmoniszkai kabin
tis prie kitu publikoje ir už to
ki savo pasielgimu gauna isz- 
mofcti už duriu Keno tai kalte, 
ar no saluninko?

Veteranu Pensijonieriu 
Skaiczius Mažėja.

Pensijų Biuyo| per
dvideszimts-keturis

Skaiczius veteranu ir vete
ranu naszliu, kurie gauna poli
cijas nuo 
pereitus 
metus mažėja. Per pereitus fis-
kalbzkus metus sumažėjimas 
ipz $9,000,000. padarytas pensi
joms federalo.i valdžios isZino- 
ketoms veteranams invairiu 
karu. Pabaigoje metu, 106,780 
pensijonieriu buvo veteranai 
Civiles (arba Namines) Karęs 
(1861-1866;) 226,650 Civiles 
Kares veteranu naszliu; 122,- 
182 veteranai įszpanijos Kares 
(1898-1899), ir,20,811 Iszpani- 
jos Kares naszliu 9 kareiviai 
Meksikos Kares (1846-1848) ir 
20 naszliu, kuriu vyrai tarnavo 

metu ką rojo vis
pensijas nuo valdžios.

Revoliucijos Kare kasztavo 
apie $700,00(),()00 pensijoms, 
1812 metu kare apie $46,162,- 
175; Meksikos Kare $57,487,-

.1812 gauna

054; ir invairiu tndijonu Kares 
$29,500,128. Metine pensija Ci- 
viles Kares kareivio yra $802.- 
64; Iszpanijos Kares $197.96; 
naszles Civilos Kares $378.86; 
ir naszles Ispanijos Kares 
$287.83. 1902 ipetu pensijos di
džiausios, tais metais 999,446 
kareiviai ir naszles gavo pensi
jas. Bet sekaneziais metais ma
tyt žymus sumažėjimas pakol 
sziadien yra tik 501,7 2J pensi- 
jonieriai.

iSuv. Valstijų V'cteranu Biu
ras prižiūri visus pasaulinio 
karo veteranus ir jie neskaity
ti skaitlynesc Pensijų Biuro.

LINKSMAS BALIUS!

Bengia Mahanojaus Muzi
kantai, Subatos vakaru 12 Va
sario ant Aidukaįczio svetai
nes, .1139 Kast Malianoy St. 
Kvieczia visus atsilankyti.

Mahanojaus Muzikantai.

SULAIKYK AGONIZUO JAN- 
CZIUS SKAUSMUS NUO 

RHEUMATIZMO.

Kast Mahanoy St.

Skausmas, uždegimas, tinimas, 
visi pasiduoda Johnson’s 

Belladonna Plaster’iui.

saluninkais 
arba didesni bizni už tuos sa- 
luninkiis kurie szinkavo laikais 
priesz prohibicija. Nes anieji 
mokėdavo pinigais už laisnus 
o szit'iems nereikia laisnu.

Kaip kurie buvo nuteisti už 
peržengimą Volstedo tiesu i a 
ezyseziu po 60 dienu,, ten isz- 
buve savo priteista laika ir nu
siplovė gric'kus, sugryžo ir vėl 
tuos paežius griekus pildo, vi
sai ne^uododami Volstedo tie
su. Tu r but neyra taip sunkios 
ezyseziaus kanezios, kaip apie 
jas raszo, kadangi saluninkai 
nebijo! Nedeldieniais bažny
czioj rotai kada saluninka ma
tysi. Jie daugiausia moklžosi 
favo saluno prio baro, kartais 
ir kitus sulaiko nuo ėjimo in 
bažnyczią* “patrijotiszkai pri-

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

Sztai del ko skausmas pasiduoda 
taip urnai — tarsi magiszku budu — 
kuomet Johnson’s Belladonna Plaste- 
r’is yra vartojamas. Uždegimas pa
lengvinamas, tinimas sumažinamas, ir 
malonus, ramus, komfortas suteikia
mas labai įroitu laiku. Johnson’s turi 
savy galinga belladonna ir visas vais- 
tingumas palaikomas pilnoj formoj 
del greito* Ir patvaraus persisunkimo 
per oda in skausmu vieta. Johnson’s 
Belladonna Plą^ter’Is turi visa joga, 
tad galite but tikri patenkinimu, rei
kalauk Johnson’s Belladonna Plastė

tais-r’io jo vardu. Parduodami visose vais
tinėse, . ' 'I « t . « ■ .ii.iii.i,.
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ŽIOPLIAI EINA IN SUDA KLAUSYTI SKANDALISZKO TEISMO.
Szimtai žmonių grūdosi in sudn While Plains, N. Y., konia kas diena kada jame te- 

I 

kada su juom apsivedė o jisai turi 52 metus. Nubodo 
jonicrium ir dabar nori nuo jojo persiskvrima.

n- - - - - - - -  "T'^^

sėti teismas moteres “Piczes” prieszais savo vyra Browninga. Motore turėjo apie 16 metu 
piezu kei
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f T gyvenimas su senu mili-

PAKVIETĖ AMERIKONISZ- 
KUS KAREIVIUS IN 

ANGLIJĘ.
komemlan-
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ATVEŽE NEMATYTU AUGUOLIU ISZ KINU.
Į lFir~^-- -

fe
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P. IL Dorsett ir j(\jo sūnūs,kurie jeszkojo po visus Kinus
negirdėtu ir nematytu, auguoli u, po trijų metu pa>i>eke su
rinkti visokiu auguoliu ir atvežti in 
daržu, Washington, IX C.

Amerika in botaniszk:U

H. H. Brownlee, 
tas Londono legiono Amcriko- 
lii. zku kareiviu, pakvietė sav ) 
draugus atsilankyti in Angliję 
kada atvažiuos in Franeije at
lankyti Franenziszkus karisz- 
kus laukus aut kuriu kariavo.
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EGIPTAS NORI IDANT VO- ■ 
KIETIJA SUGRĄŽYTU 

SZITA MOTERELE.
Sztai bjustas Kgipcijonisz- 

kos karalienes Neferti, kuria 
surado kape ’Tol-el-Amarmi, 
daktaras Burcha rd t žvrnus 
jeszkotojas senovi.'.zku užlieki! 
ir dabar randasi Beribio muze- 
juj. Kgipto valdže pareikalavo 
idant t a ji bjusta Vokiocziąi .su
gražintu migi 
pavėlins jeszkoti senoviszkuo- 
so kapuose užlieku.

Burcha rd t
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INDIJOS DIDŽIAUSIAS PRŪDAS JAU UŽBAIGTAS.
Didžiausias prūdas Indijoi, kuris raudasi Bhandardare 

jau likos užbaigtas per Anglisz ku> inžinierius. Vanduo atgai- 
maszinas

aut darymo elektrikines szvie.os. Padirbimas tojo prūdo už
ėmė szesziolika metu.

- vins tukstanczius mafgu lauko ir varis elektrikines

gražintu adgal, nes kitaip ne-*

' ’■ * i " JWu , i* v

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Puiki darnia 45 akeriiųprti 
■ kitu mies'tu,Mahanojaus ir 

prie gero trakto. Didelis na
mas.'kuriamo randasi aaluna^
prie geru

ir užeiga. Viskas geram pa’deji- 
me. .Loonininkas. blogos svei
katos, turi nusiduoti in ligon- 
buti, todėl parduos .už pigia
preke. Gera proga pirkti far-
ma su bizniu ir padaryti gera
gyvenimą. Kreipkitės tuo jaus 
ant adręs'o.

* Wni. Kunsiivage 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

L, (Fob.

i » *«*

Lehigh Valley
I

PAGIRIMAS NUO ALLEN
TOWN MOTERES.

I

EKSKURCIJA IN
NIAGARA 

FALLS
SUBATOJ 19 VASARIO

$5.00 /n ten ir adgalios• 1 f ”
Treinas apleis Mahanoy City 8:25

gara F^llli 6M5 valanda Nedėlios
valanda vakaro ir pribus in Nia
gara F^lli 6 M5 valanda Nedėlios 
ryta 20 Visatio.’ Grįžtant apleis 
Niagara Falls 2 valanda popiet. 
Sustojant ’ prie tu paežiu stacijų 
.kaip* ir’ in važiuojant.

Lehigh V alley
Railroad

The Route of The Black Diamond

> sa k < > 
pagavo

a.
Mrs. Ellen Buehrle, 

cond St., Allentown, 1 
kad josios merga i t o 
szalti ir mislino jog gavo užde
gimą pla'uckiu. Pirko bonkuto 
Dr. White’s Lung Healer gy
duoles ir pakol suvartojo visa 
bonkute kosulįs dingo.

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

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaua nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

Preke - -

♦4 k




