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ISZ AMERIKOS
BAISI VIESULĄ

LOUISIANOJE IR 
ALABAMOJE

TĖVAI ISZSIZADA
SUNAUS

JAUNAS BANDITAS 
PASZOVE MIRTINAI 

SZTORNINKA TIKSLE 
APIPLESZIMO.

38 UŽMUSZTI;
SUŽEISTI.

400

SZIMTAI BE NAMU PER 
BAISIA VIESULĄ.

New Orleans, La. — Trys I 
valstijos nukentėjo baisiai nuo 
paszelusios viesulus kuri pra- 
pute praeita Kol vergo va k a ra, 
užmuszdama nemažiau kaip 
žmonis, sužeido daugiau kaip 
400 o szinitai szeimynu pasili
ko be pastogių.

Bledes padaryta ant milijonu 
doleriu. Kaip kur viesulą suar
dė geležinkelius, tiltus, telegra
fus ir telefonus.
RADO $12,000 PASLĖPTUS 

PO SKUDURIAIS.
Apie dvy-

La.

38

aukso.

Marshall, Mich.- 
lika tukstanezius doleriu, ku
riuos užrasze Eleonora Nolan 
del Katedros (’h i cage, likos su
rasti paslėpti po senais skudu- 
riais. Vienuolika tukstaneziai 
doleriu buvo paežiam
Pinigus surado tarnaite kuri 
dažiurinejo ligone priesz smert 
ir pinigus atidavė in banka. 
Testamento velione paliko vi
sa savo turtą kuri paminėjo 
kiek paliij<a, bot niekas pinigu 
negalėjo surasti po josios mir- 
cziai, tik tada surado, kada 
tarnaite pradėjo valyt szaszla- 
vns ir skudurius isz grinezios.
DU KARTU JAJA LAIDOJO, 

BET TRECZIU KARTU 
IR PALAIDOJO.

Bristol. — Czionais atsitiko 
akyvas atsitikima*. Tula moto
re Airi ve radosi po operacija 
net 31 karta. Du kartus dakta
rai pripažino, kad motore mi
rė, bet po tam kožna karta mo
tore adgijo. Dvideszinits metu 
adgal toji motore mirė ir keti
no jaja palaiiloti. Kada josios 
graba nesze ant kapiniu, žmo
nes paslydo, iszverte graba ir 
motore adgijo.

Du metai adgal, vela mire, 
bet susirinko gimines taip pra
dėjo verkti, kad motore 
adgijo. Ant
mirė nuo vėžio ligos, bet tuom 
kart likusieji 
mi kad jiji nebūtu palaidota 
gyva, liepe daktarui perpjaut

volą
gido ant tikrųjų

gimines bijoda-

PAVOGTO
RADOJ

Jai gyslas.
JESZKOJO

CUKRAUS
SAMOGONKAS

PAS LIETUVIUS.
Mm kogon, Mieli. — Du pali- 

cijantai jeszkodami pavogto 
cukraus, užvažiavo pas Leona 
St ikona (o gal Stankūno, nes 
musu skaitytojas užmirszo pa
dubti jojo tikra pravarde) pra- 
szydaini pavelinimo ar gali pa
daryti krata senam tvarte ku
ris stovėjo prie.*žais jojo narna. 
Stikanas ar Stankūnas tame 
nepasiprieszino. Palicije inejus 
iii'tvarto rado jame tris samo- 
gonkas po 50 galonu dydžio ir 
daug namines. Taipgi nuvažia
vo pas Leono broli Vinca kur 
taipgi surado dvi samogonkas 
po 50 galonu didumo ir daug 
namines. Abudu broliai likob 
aresztavoti ir uždaryti kalėji
mo.

Badai broliai
namine po visa pavieto Mason, 
bet palicije negalėjo susekti, 
kur namine yra daroma, pakol 
nepadaro krata pas juos jesz
kodami pavogto cukraus isz

parduodavo

5luskegon magazino.

PRIGAVO ŽMONIS
VYSKUPAS SURINKO NUO

ŽMONIŲ $1,000,000 
APGAVINGU BUDU.

Rhode
kilo baisus

Dalis miesto Shanghai Kinoje, kur gyvena svetimžemiai
5nes ri

»
I

.Brooklyn, N. Y. — Panedelio 
vakare, vaikas inbeges 
ma 15007 Jamaica A v., 
mond Hill, pifkti diržo, staigu 
paliepė kromininkui, Marcus 
Gold, pakelti rankas augsztyn. 
Kad tas nesuskubo, tai vaikas 
ji iszove ir mirtinai užmusze.

Suimtas vaikiukas, pasirodo 
esąs Michael Pon'krasnow,
metu, ežia ginies, bet nuo tėvu 

' pabėgės, nes sarmatinesis savo 
” Tėvas taipgi 

paeinam isz

in kro-
Rich-

12

sa- 
suamerikonejusio vaiko.

ar
asz jo dali

> 7

“grinoriu tėvu, 
vardu Michael, 
Kauno rody bos, Lietuvos; jisai 
sako nenorįs savo vaiko matyti 
nes dabar jam esa sarmata 
vo “
“Tegul ji elektra nužudys, 
ka nors padarys 
ginu nenoriu matyti!” — taip 
szauke policijai tėvas laužvta 
Anglu kalba. Motina, typiszka 
stora ir striukai apsikirpusi 
Ruske, irgi vaiko atsižada; bet 
ji sako, ilgai negyvensianti. -Ji 

“Pasakykit mano sūnui,
kad asz nenoriu jo matyti! Jo 
motina gal sziandien, g..’ . 
mirs; asz ka nors paimsiu 
trucyznos paimsiu... asz neno
riu ilgiau gyventi!”

Ju vaikas jau buvęs 
syki .pritvertas
Tėvai t urT nuosava narna 8947

Jie turi

sako:

gal rytoj
<rn I

viena 
apiploszime.

Viola PL, Glendale, 
ketvertą vaiku.

Klausymas, kas pardavė ar 
kur gavo toks 12 metu vaikas 
revolveri ?

ISZGIALBEJO SAVO VYRA 
ISZ KALĖJIMO.

(’entralia, Pa. — Juozas Mos- 
kas likos uždarytas kozoje už 
nepadoru pasidlgima ant uly- 
czios, nes buvo iszgeres dau
giau namines ne kaip reikėjo. 
Jojo prisiegelo nesulaukdama 
pareinanezio savo Juozuko, su
si rupi no 
kur j 
tok is 
randasi uždarytas 
ant pakiltos.” Motore pasiė
mus savo kaimynus Rollingsus 
in pagelba, kaipo ir kelis dri
ll us, ir nuėjo prie kozos. Iszve- 
re duris ir sztangas kambarė
lio kuriame Juozas pakilta ro
jo,, pasiėmė su savim namo ir 
paguldo kaip priguli Juozuką 
in lova.

Ant rytojaus burmistras nu
baudė gera įprisiegele ant 50 
doleriu kaipo ir gerus kaimy
nus ir ant tiek.

ir pradėjo fziupinet 
jisai dingo. Ant galo kas 

jai danesze kad Juozas 
‘ ‘ ezyseziuje 

Motore

PENNSYLVANIJOI 
RANDASI SUVIRSZUM 

MILIJONAS 
AUTOMOBILIU.

Harrisburg, Pa. — Ana die
na Pennsylvanijos Automobi
liu Biuras iszdave milijonini 
laisni szimet. Yra tai du mene
siai greieziau ne kaip praeita 
meta kada skai't'lis daejo mili
joną. Szimet biuras tikisi Už
duoti pusantro milijono 
del visokiu automobiliu.

laisnu

MOTINA APSIVEDĖ, 
SUNJJS BANDĖ

NUSIŽUDYTI.
Erie, Pa. — 17 metu Nelso

nas Courtney iszgere nuodu, 
kam jo motina apsivedė su ki
tu vyru. Ligonbutyj jam isz- 
puinpavo vidurius ir daktarai 
sako, kad pasveiks. Motina gi 
iszvažiavutei yra in medaus me
nesi. u,‘

’r

Providence, R. L — 
Island valstijoj 
skandalas Romos Kataliku tar
pe. Providence’o diocezijo's 
vyskupas Hickey ir 
vi'karas Blessing tapo patrauk 
ti teisman už nelegali sunaudo
jimą auku, kuriu buvo surink
ta isz biednu Francuzu darbi
ninku Rhode Island audiny- 
cziof e apie $1,000,000.

Be to likos apsku'stas 10 Ro- , 
mos katali'ku bažnycziu, kurias 
tasai vyskupas su savo 
rolu” vikaru valdo.

Szita sensacinga byla priesz 
Kataliku szulus užvedė Fran
cuzu Kataliku vardu advoka
tais Elphege Daigneaiilt, kuris 
pats yra Katalikas ir leidžia 
Francuzu Kataliku laikra-zti 
Woonsocket miesto.

Francuzai Katalikai, 
susideda daugiausia isz audi- 
nveziu darbininku ir yra labai 
biedni, sako savo skunde, kad 
923 metais Airiu Kataliku vvs- 
kūpąs uždėjo ant ju mokesti, 
liepdamas sudėti cziola milio- 
na doleriu. Jis sakes, kad už 
tuos pinigus jisai pristatysias 
ju vaikams mokyklų. Vėliaus 
gi jis paemes ju sudėtas aukas 
ir iszleides jas visai kitur.

Francuzu Kataliku advoka
tas . Daigneaiilt kreipėsi 
“szvent ojo tėvo ’ ’ teimna 
moj, bet nerado tenai užtari
mo.

szventa

szventojo levo

diocezijc 
generalh

(< gone-

kurie

m 
Ro-

Paskui 
kongregacija” 

moj, bet ir ežia teisybes 
Ant galo jisai

k i

do. t

jisai kreipėsi in 
Ro

ne ra 
skundėsi

Popiežiaus delegatui Fumaso- 
Washingtone. 

gavo
niui-Bundiniui 
i'sz kurio gavo atsakymu: 
“Liaukis su savo prieszkatali- 
kiszka agitacija!”

Negalėdamas 
koše ištaigose teisybes, 
euzu Kataliku advokatas 
trauke vyskupą Hickey ir jo

Blessinga, 
reikalaudamas pilnu

r>

rasti dvasisz-
Fran- 

pa

valdžios

tow..;■

X

U

- >v

< ■••• ?

>■<».<
,>k

-y S ’Hk-i.' '

fe 
tas

T

B
S't--1''1 ■

Szita dalis miesto Shanghai, Kinuose, vadinasi Bund, 
joje gyvena tiktai Europiecziai ir Amerikiecziai. rl\i dali mies 
to nori valdyti Kantoniocziai i r atimti nuo svetimžemiu, bei 
Anglijo pa^iprieszino priesz tai i.* z ko gali kilti kare.

••

i;

a

i.

v

(•

I <X

■ii
-X <

v v

: m“ •

Šiferi
k,. ‘v

I'Hį

ii
'i i ■ Vi XI *!1

Isz Visu Szaliu
BAISUS

A TKERSZINIMAS
MOTERE NUŽUDĖ MYLE- 

MA SAVO VYRO.

SUBADĖ JAJA PEILIU 
28 KARTUS.

Varsznva. — Maža mergaite 
|)iena in kambarį 

J anka ucki u tos, 
duris pravertas ir apimta bo- 
biszku akyvnmu, inejo in vidų, 
bet greitai ir iszbego laukan. 
Ant g 
jaunos moteres

at ne.‘ žus 
Adeles rado

P’indu paregėjo lavona 
, konia nuoga, 

prie lavono gulėjo ilgas kruvi
nas peilis o po kambari iszme- 
lyti moteriszki parėdai.
tarai suskaite 28 mirtinus žai- 
dulius ant josios kimo. Ta pa- 
czia diena atėjo ant palicijos 
Marijona Novovejska, prisi-pa- 
žiirdama kad nužudė savo vyro 
mylema. .'Poliaus apsakė kad 
nekarta seko paskui vyra ir 
iszmetinejo jam jojo apgaudi-

Da Įt

padėjėja 
teisman, 
atskaitų paroidancziii, kiek isz- 
vkso vyskupas pinigu suome ir 
kur jis juos padėjo.
DAUG PRISNIGO — NUO 6 i nejima ir susinesziiria su Ade

le. Ant galo nuo vyro aplaike 
kelis žandinius su kerszinimu 
jaigu ne uždarys savo žioties 
tai jaja užmusz. Porele susitai
kė. Motero atnesze bonka ariel
kos o kada g

LYG 18 PĖDU. DAUG 
NELAIMIU.

Philadelphia. — Subatoje ir 
Nedėliojo nupuolė po visa 
Pennsylvania daug sniego — 
nuo szdsziu lyg asztuoniuolika 
pėdu o kaip kur ir daugiau. 
Kolei ir geleži akelei liko užpus 
lyti o daugelis automobiliu tu
rėjo sustoti ant plentu. Ypal i il
gai vakaru ir pietų dalyje sze- 
lo tikra sniegine viesulą, 39 
miestai pasiliko be telefono ko 
munikacijos, bledes padaryta 
ant dvieju milijonu doleriu, 
paiskandino keliolika laivu, Fi
ladelfijoj iszverte daugeli me 
tižiu o 6,000 žmonių aplaike 
darbus nuvalyti sniegą .nuo 
ui veži u.

Princetown, Mass.; asztuoni 
vyrai ant patrulinio laivo No. 
238 nuskendo draugi* su laivu. 
Tarp kitu randasi ir 
Križanauckas isz 
jos.

orai nugirdo vyra 
nubėgo ta vakaro pas vyro my- 
lenia ir tonais subado jaja ant 
smert.

Sudas nubaudė motero ant 
trijų metu kalėjimo.
SZITAM ŽYDELIUI

PATINKA ŽMOGIENA.
Varszava. — Hirszas Gold-

6,000 žmonių 
sniegą

Leonas 
Filadelphi-

Szv.

Custer, Mich. — Daugiausia 
czionais žmonys užsiimu ukes 
darbu, o kad viskas yra pigu, 
todėl ūkininkai labai suvargo 
Turime dvi draugystes:
Antano ir ūkininku, bet sutiki
mo visai nėra; prasivarždiavl- 
mai vieni kitu ir iszjuokimai. 
Geriau butu idant laikytųsi 

o butu 
daug geriau, nes Lietuviu ran
dasi mažas būrelis 
gyventi didesniam sutikimia.

Geriau butu idant 
draugiszko sutikimo

fr privalo

ZVERISZKA
MUSZTYNE ISZ LIETUVOS

BANDOSDVI BANDOS ČIGONU 
NAUDOJO SAVO KŪDI
KIUS KAIPO GINKLUS 

VIENI PRIESZ 
KITUS.

Je.ssy, R u m u n i jo. — Ne toli 
nuo czionais, apsistojo dvi ban
dos čigonu — viena ant vienos 
puses kelio o 
Per 
bandos didžiausiame nesutiki
me ir vieni kitus bjaurino viso
kiais žodžiais. Tik staiga vie
nas isz čigonu pagriebė isz ran
ku savo moteres maža kūdiki 
ir mete didžiausiu smarkumu 
in savo prieszus.

Buvo tai pradžia kovos, ko
kios da niekas negirdėjo. Čigo
nas in kuri mote kūdiki, pa
griebė sukruvinta kūdiki ir me 
te atgal in savo priesza. Tuo- 
jaus paszoko nuo žemes ir kiti 
Čigonai, pagriebdami nuo mo
terių kūdikius idant prieszams 
tokiu pat badu atlygint. Pik
tume netemino ant ' 
kliksmo ir verkeneziu

kita prieszaib'. 
kėlės dienas gyveno tos

DAKTARAS JONAS 
BASANAVICZIUS 

MIRĖ
MIRĖ VILNIUJE PRAEJTA 

SEREDA PO TRUMPAI 
LIGAI.

Washington, I). (’. 
gramas “Saulei”) 
szesziolikto vakare Viniuje mi
rė Basanaviczius. Laidotuves 
21 diena Vilniuje. Lietuvos mi- 
nisteriu kabinetas nutari' na 
skelbt i. penkių dienu gedulą.

— Bizauską*.

(Tele-
Vasario

Gime Lapkriczio 
1851 mete Ožkabaliu 
Bartininkų valscziuje

.>■> 
M • >

jo
Mariampoles g

diena 
kaime. 
Vilka- 

visz’kio apskrilije, Suvalkijoje,
tėvai buvo ūkininkai.

gimnazija baigi 
1873 mote su sidabro medaliu. 

AI a s k vos n n i vers i t e t o
•inos skyrių baigi* 1879 

valdži
(

I’ni versit etc jis gavo 
stipendijos, isz 
taip pragyveno.

l)r. J. Basanaviczius pradėjo

medi - 
moto.

(IS

kurios sziaip

KAIP ŽIAURUS PASIGĖRĖ savo Profesijos <larha Buliui 
ŽMONES.

• Turžėnai. — Sausio 16 diena 
Turžėnų valscziuje Užusalių 

savo
Turžėnų valscziuje 
kaime Sinkcviezius k<ile 
dukters vestuves.

Vienuolikta valanda kažin 
kas iszmusze sniego gniužulu 
lango stiklą.

Tuoj iszbego būrys girtu ves
tu vninku ir ome vvtis vaikus 
einanezins isz mokvklos vaiku 
vaka re Ii o.
Vaikai pamate atsivejanezins 

pasileido bėgti. Tie, kurie gy
vena tame paeziame kaime, su- 

o ku-

paveikė

JOJO.
Szi iszalis nesenai buvo pas' 

liuosavusi isz po Turku jungo 
ir kure savo nepriklausoma i»\ 
venima.

Tai ypatingu būdu
in kilnia Jono Basanavicziaus 
szirdis ir jis sumano kelti Lie 
tuviu tauta.

1882 mote apleido Bulgarija 
ir nekuri laika gyveno in va i 
riuose Europos miestuose.

1883 mote suredagavo 
mojo Lietuviu tautinio

” numeri
Nuo 1905 metu ir Lietuvoje 

atsirado daugiau laisves.
Tuomet Basanaviczius

žo Lietuvon ir tenai pradėjo 
toliau varyti savo tautini lite
ratim ir mokslini darba.

Jis dirbo nenuilstamai 
pat savo mirties valandos.

Mirtis ji isztiko
diena, kaip tik diena, kurioje 
minima Lietuvos Nepriklauso
mybes Diena. *

Keliolika metu atgal lankė
si po Lietuviszkas 
Amerike.

Vir
iai k -

raszczio “Auszros

finger yra tikru pasiutėliu ant 
kandžiojimo žmonių — kaip 
pasiutęs szuo — turėdamas il
gus ir smailus dantis kaip žvė
ris. Ana sanvaite szkaloje uit- 
kando kitam Žydui pirszta, o 
būdamas da vaiku atkando tė
vui ausi o szvogeriui (lali vei
do. Ncsonei tasai kandantis Žy
delis apsipaeziavo su 23 metu 
Malka Goldberg, bet juju drau- 
giszkas gyvenimas buvo trum
pas, nes Alalka užvedė teismą 
ant persiskyrimo, sakyilama: 
“uj vai, kaip jisai kanda!” Ra
binai nutarė, kad tai užtektina 
priežastis ir 'perskyrė Malka 
nuo Hir^zo, kuris butu jaja gal 

jaigu butu susuedes gyva, 
juom ilgiaus gyvenus.

1I\Dayton, Ohio. — Mrs. Su
san Watkins, juoda kuri turėjo 
126 metus ir buvo motina 20 
vaiku, mirė czionais aha diena.

* moterių 
i vaiku. 

Buvo tai baisus regėjimas.
Praeinanti žmonys i'sz 

mo kaimo matydami kas daro
si tarp insiutusiu cigohn dane
sze policijai, kuri visus nuva
rė iii miestą ir uždare kalėji
mo. Asztuonis vaikus užnuiisze 
o deszimts mirtinai sužeidė to
je musztynejo.

Ant užklausimo del ko taip 
pasielgė su vaikais, čigonai at
sake kad 'su savo vaikais gali 
daryti kas jiems patinka, bet 
sūdąs kitaip apie tai mane ir 
nubaudė 'kaltininkus nuo dvie
ju lyg deszimts metu kalėjimo.

nrty-

Pas mus ka- 
gana

McAdoo, Pa. 
syk los dirba 
Wilkes-Barriu kompanijų sze- 
szias dienas o Silverbrook po 
penkes dienas ant sanvaites.

Musu .darbszczios .mote
rėlės dabar pardavilioja tikie- 
tus ant puikaus krutamuju pa
veikslu perstatinio kuris atsi
bus 20 Kovo ant naudos 
t u v i sz k os ba ž n y cz i os, 
neužilgo pradės statyti.

— Būrelis musu motorėliu* 
susidedaneziu isz poiiiu: 
rauckienes, 
Szmuckienos, Mažoikienes Skri 
punos, Girickienos ir Saveikie- 
nes parengė puiku vakarėli, 26 
Februariaus 7 valanda vakare. 
Muziko atvažiuos not isz-New 
Yorko rožti smagius szokius.

gerai

Lie- 
kuria

Ba
Vilkauck ienos

spėjo parbėgti namo, 
riems reikėjo eiti in kitus kai- 
inu's skubinosi slėptis pakeliui 
kas kapinėse, kiti suspėjo at
bėgti in savo kainui.

Vestuvninkai, girti lie kepu
rių, su sžautuvaią ir jenom vi
josi vaikus. Nesuspėjusi pa
bėgti ar pasislėpti Pažepavi- 
cziaus vaiku vestuvninkai 
smarkiai musze ir priverto ve
džioti juos po namus ėjusiu su 

Parodytuose na-
muose, jenom daužėsi in duris, 

atidarytu, 
szaiiisia.

urv-

ik i

Vasario Iii

juo vaiku.

kad grasindami

Neineje varosi vaika in ki
tus namus muszdami taip, kad 
ant sniego liko net kraujo 
mos.

NENUSISEKUSIOS 
VEDYBOS.

de-

•— Lapkui ežio menesi
ips.

galu 
apsivedė su

po vestuvių, 
kito 

Nepraėjus ir porai

Liudvinavas, Mariamp. : 
pereitu 

metu Posudones kaime jau su
augės vyras ūkininkas Radze- 
viezius daug metu jeszkojo įsau 
žmonos su didele dalia;
galo surado ir
Mekszriute nuo Pilviszkiu.

Bet kaip tik 
taip tuoj pradėjo vienas 
nepa'kest.
menesiu po vostuviu Sausio 20 
diena atvažiavo žmonos gimi
nes iszveže kraiezius ir žmona 
atgal in teviszke.

Na, ar nepainokinimas tiems 
jaunavedžiams, kurie tik žiuri, 
kad butu turtingas ar turtin
ga o in draugo ar drauges pro
tą ir būda suvis neatsižvelgia.

dl “ ' ' '

Detroit, Mich. — Oras pas 
mus labai nevienokis, 
diena sniegti kita liję, bet szal- 
ežiu nėra. Darbai eina blogai 
lik szapos sziek tiek kruta po 
2 ir 3 dienas ant sau va i tęs, o 
žmonių daugybių randasi be 
darbo slankiodami po ulyczias.

viena

kolonijos

DIDŽIAUSIAS KUPCZIUS 
GYVOJO TAVORO.

Mojsze Uhursja 
isz Varszavos buvo 
(

Rožanskis 
vienas isz 

Edžiausiu kupeziu gyvojo ta
vom, kuris jau t urir daugeli ne

są vžiiies,
parduodamas taisės nelaimin- 

in Argentinos pa- 
urvas. Isz Lenkijos 

0 merginu kaipo

kaltu auk u ant savo

gas aukas
leist u vi u 
iszveže apie
ir isz Lietuvon, Latvijos ir ki
tu sklypu, parduodamas jaises 
po tris tukstanezius doleriu už 
kožna.

O

apsi vedo su
par-

Tasai rakalu 
dvylika moterimi kurias 
davė taipgi in paleistuviu ur
vas Argentinoje ir Kuboje'. 
Pirmutine jojo pati dasidirbo 
Argentinoje milžiniszka uirta, 
o kada apie tai dažinojo, norė
jo nuo josios atimti, bet .moto
re nžvede teisina ant persisky
rimo ir vietoje aplaikyti turtą, 
pakliuvo iii kalėjimo. Lyg 
sziam laikui jau atsiszauke ke
lios moteres kurios liudys prie- 
szais ji.

Argentinoje ir

iii kalėjimą.

If Kansas City.
kariones parengtos per Meto
distu parapije 120 motoru nž- 
sitrucino nuo netinkamo valfc 
gio. Daktarai visas, iszgialbe

- Ant va-

gi O. 
jo.

»O/į

z
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2022 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

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

LAISZKAS NUO MU
SU SKAITYTOJAUS 
ISZ KALIFORNIJOS 

' r • e • . 5

t Lithuanian Consulate, 
008 So. Dearborn St., CMcaffo, III.

Kas Girdėt

surasti no 
kuria

uoga lojo 
in kuria galėtu 

arkliu. Vadas 
miestą jesz-

IVnkiolika metu-adgal At
lantic (’ity. radosi apie penkes 
deszimts tvartu del arkliu, bet 
sziadien virszininkas palieijos 
Loveland
vienos vietos 
palalpyt pora 
važinėjo po visa 
kodamas tvarto bet nesurado 
ir buvo priverstas sugrąžyti 
loeniniiikui nuo kurio arklius 
paėmė, kuris neužmokėjo baus
mes nž koki ten prasi kelt ima.

I J):

ge-

priverstas
nuo

Poni Jaffray, buvusi knkor- 
ka Baltam Name Washrtigtone 
raszo “<’osrnopolitan ” laik- 
raszty je, buk Imvitsis preziden
tas Taft visai negerdavo ariel
kos ne kitu alkoholiszku gerv
inu, norint< būdamas pfezi- 
dentn tada

”< ’osrnopolitan

hm lamas 
nebuvo prohilnci- 

jos. Prezidentas \Vikonas geri“ 
labai mažai ir tai tiktai ant 
bankietu. Bot prezidentas Har- 
dingas, kuris turėjo sudėti pri- 
siega kad apsaugos visas tie
sa s <» 
Szkotiszka guzule ir vieszino 
savo draugus, >n kuriais nekar
ta loszdavo kazyras. Badai pre
zidentas iszbuves puse savo lai
ko kaipo prezidentai, paliovė 
visai gerti gužuti“ ir tas badai 
priskubino jojo mirti kaip sa
ko jojo artimiausi draugai. Ži
nomu daigiu yra, kad jaigu kas 
pripranta prie gerymo, 
tam stargai paliauna gerti, tas 

kuris 
daugeli kartu 'luina pavojingu 
del kimo. • •

ir prohibieije, gerdavo 
guzule ii

papuola in slobnuma.

<> P<>

Daugeli kartu galima užtė
miui nepaprasta
tarp visokiu gyvuliu. Tūlas 

Ohajiije turėjo asz- 
tuonis parszi‘lins kuriuos mai
tino pienu, ir prie kuriu susi
draugavo namine kate. Norints 
parszeliai viens kita stumdavo

ne
dari*. Kada pa raželiai paaugo, 
likos kas rvta iszvarvti ant 
lanko. Kati* seko paskui juos 

o vakare pareidavo 
parszeliai 

kati“

prietelysla 
gyvuliu.

fa rima i s

nuo lopszio, bet katei nieko

kas rvta 
namo. Laike kada
,|oszkoj<» maisto, kale gande 
laukines peliukes ir pankszte- 
lius. 'n !! ’ ' * ‘
lyg kiaules užaugo ir likos pa
skerstos. Kate isz nuoliodumo 
ir netekus savo draugu, in 
trumpa laika pastipo.

l'oji prietelyste pasiliko

Mainosi laikai o ir
r viszkn laikraszeziu 

riai.

Liet 11- 
redaklo-

ii

1

Vycziu,

kairio

I

e
vau

TINKAMAS MAISTAS
“i 14 .•.. . * . Lit I .. • f „ i,

IR GIMNASTIKA
Arthur A. McGovern, Bnvitsis 
Fizikos Direktorius, (?oruell 

MediCal (lolloge.

'4

Teisingas užsilaikymo būdas

“V’yezio”, Vycziu, Katali- 
kiszko jaunimo organizacijos 
organo redaktorius 
isz savo vietos. Jis, 
skat iniame a t sis veiki n 
siskundžia jog negalėjos pakęs 
ti moralio spaudimo. Melon 
buvusi jo nekokia ir ekonomine 
padėtis. “V’yezio” redaklorin 
dabar bus Kazv„s .bu niti*-.

“ Darbininko” 
leidos p. Gudas.

rezignavo 
savo pa- 
nme. nii-

o

V’vėžio
v

mlakcija ap- 
Pona> Gudas 

minima laikraszti rcihign\>> 
Pasi- 

lievisai 
n s 

m pnsi- 
iniHistaty mo 

Lietuvos permainos.. Jis, mat, 
nelabai pritaręs Smetonai. Ki
tu kalbama, jog jis manas tap
ti Metodistu kunigu.

Praneszama, kad sziomis die
nomis isz Lietuvos atvykstąs 
p. Pronckus. Jis, kiek žinoma, 

“Sanda ros” 
riaus vieta.
laikrasztininkas jau gerai žino- 

Jis savo laiku redagavo 
Klaipėdos Žinia*” ir biivo 

‘‘Lietuvos Žinių” sztabe.

redagnx 
per isztisns 11-ka metu, 
traukimo priežastiu 
aiszki. Vienu kalbama, kad 
pasitraukęs detei jm> 
tenkinimu link

užims

mais.
4 4

rodą k t o-
Pronckus kaipo

ir

Augeles nuo Najor|<o. 
Phihulelphijos ir kitu rytiniu 
miestu in pietus ir, vakarus to
lumo nuo New Yorko 2,111 my
liu, laiko ima važitibli 5 paras 
ir apii“ $109.00 tikiotas. įTž lo
vas tai galima išz WaHbingtou, 
D. C. gauti nž $l/>.50 in ežia ir 
in San Frąncihco vis tiek. Ru
denyje ir žiema nenžsimoka va
žiuoti darbo jesZkoti ba mažai 
yra del visu kaip privažiuoja 
isz szallu krasztii szitos valsti- 
jo.‘ ir kitu. Bavasaryje lai gali
ma darbus gauti sveikam ir 
drūtam vyrui. 'I’aipgi yra
rian kaip rytiniuose miestuos.* 
g v vent i.

Los Angolos 
Rugsėjo 4d. 1781, tai jau 146 
metu senumo. Bet nuo 1781 iki 
1849 kaip jau Amerika pasiėmė 
nuo Meksikos tai lik 1,500 ypa- 
tu per 66 metus pasididino. Isz- 
panija atrado ir valde nuo 1781 
iki 1820 arba 29 metus sostija 
pa<lare visos
Meksikonai revoliucija vede 
per daugeli metu, 1820 jaujsz- 
panija turėjo priverstinai ap
leisti Meksika ir Kalifornija. 
Meksikonai nieko gero nepada
ro nuo 1820 iki 1846 per 26 me
tus. Kare prasidėjo Meksikos 
su Amerika J845, pasibaigė 18- 
47 ir Meksika pralaimėjo. Ati
davė Amerikai Los Angeles ir 
visa Kalifornija 1,000 myliu il
gio nuo Oregon 

pietų palei

žinomas nuo

Kalifornijos, 
revoliucija

sziaurin iki 
Pacific 

in rytus Arizona ir Ne
ar ba 158,297

nuo 
Meksikos 
juras 
vados valstijas, 
ketnrkampiniu myliu, didumo 

toko kai’p dabip-tinebeveik toke kai’p 
Lenkija ir Lietuva.

Ta laika tai ypatų buvo viso
je Kalifornijoj apie 80,000, bet 
jau sziadien siekia iii 5 milijo
nus, o Los Angeles nuo 1,500 
iki vieno milijono ba kas-diena 
Irvinai atveža isz rytu, sziau
rin ir pietų tik pasižiūrėti szilo 
rožaus, bet daugelis ir pasilie
ka ant* visados. Senas miestas 
buvo tik 8 ket. mylios, o 
kaip sulipino aplinkinius kai
melius, pasidarė didumo 409 
ket. mylios ir pasieki“ Pacific 
juras. San Pedro vailinasi Los 
Angeles. Portas 2.5 mylios nuo 
1 gat. in pietus ir vakarus. Pa
sadena 9 mylios nuo 1 gat. in 
sziauriiis ir rvtus. Gimus 1771 •l
m. Iszpanai aipsigyveno pakal
nėje. Sierra Madre kalnu, labai 
patogi vieta tai 1872 vienas 
Amerikonas isz Indianapolis, 
Ind., apsigyveno po tam ir dau
geli: pradėjo hotclius statyt ir 
Amerikos tureziai atvažiuoda
vo žiemos menesiuose praleis- 
t i, o Long
myliu nuo 1 gat. Pasadena 829 
pėdu aukszcziau juru su 56,000 
y pat u. Long Beach 74 pėdas 
aukszcziau, 67,028 ypatų ir tie
ji miesteliai nenori prisidėti 
prie Los Angeles miesto ha tu
ri daugiau turto už Los Ange
les miestą pagal didumo nes 
beveik visi tureziai savo palo
vius turi ten, taipgi puikins ko
telius. Long Beach turi daugeli 
aliejaus szulinin ir gerai dar 
gali pampos isztrankti isz szu
linin. Beverlv Hill 1922 m. dar • ,
faunos buvo, viena banka, ap- 
tieka, kromas ir keli milijonie
riai rvtu ir dirbtuves kratau- 
ežiu paveikslu. Dabartės jau 
miestas pasidarė 5 keturkam
pi nes mylios mieste Los Ange
lėj bet nenori susivienyti su 
miestu, ba daugiau pinigu turi 
už miestą, tai patys sau gaspa- 
doriauna. Hollywood, sostas 
krutaneziu paveikslu 8 mylios 
in sziaurns ir vakarus, jau apie 
18 metu kai-p prisidėjo prie 
miesto. Farmėris gyveno turė
damas apie 6 ket. mylės žemes 
kimiuose galėjo jovus ir me
džius auginti kalnuose, tai bu- 

apželė Holly krumeliitis, 
Hollywood. ” •r

varda toki del savo fnrrnos ir 
taip pasiliko tas vardas. 191 i 
m. tai jau prasidėjo kilti Holly
wood ir Los Angeles miestas

dabar

Bcach maudytis, 20

vo
i i Fartnoris davė

I

Hollywood ir aplinkinėje yra 
smilezius kalnu kloniu, tas vis
kas yra reikalingas del krnlan- 
ežiu paveikslu ’dirbimo. Apie, 
Los Angeles jeszkodalni van
denio, atrado aliejų ir gaza.

Gilukningi ka pirko szeras 
kur atrado dflttgybo aliejaus, 
lai visi yra turtingi, o
be giliuko, tai nieko neturi ba 
ne visur galima rasti aliejaus, 
(’zia vanduo tai nehaikos rasti, 
ha miestas ir aplinkine tai 279 
pėdu virsz juru,‘tai reiki“ api 
200 pėdu griofitie kol jau
deni pasiuke kad galėtu isz 
pumpuoti su pumpoms. Dabar 
iiereiki“ szulinin, ba miestas tu
ri invah‘s vandenio. Miestui 
kaszlavo 25 milijonai doleriu 
atvesti vandeni 258 mvlin to- 
luino nuo miesto, 112 milijonu 
gorčių vandenio naudoja kas 
diena. Žiemos menesiuose tai 
ne pusi“.- tiek nenaudoja, kaip 
palyja. Bot vasara nuo,Gegu
žio iki Spalio lietaus norą, tai 
reike vejas žalinoj ir medžiai 
laistyti ba visi iszdžintn nuo 
saules jpindulin. Rasos nėra ba 
žemo pasidaro sausa, o rasos 
isz žemes iszeina. Bot ežia mig
los tankiai hunu naktimi ir ry
tais tai gera pa'gialba del|me
džiu, lapu, vaisiu ir viralu.

'Poliaus bus.
Anthonv B. Suolą.

Žiemos

m

PAJESZKOJIMAI.
I ’ajeszkan 

riu Rąžuli,
broli Izido- 

isz Kauno

Bara., Pocių Kaimo, 1915 
gyveno Johnston Pity, III., 

in (Jiica-

sa vo 
paeina

Red., Raseinn Ap>kr.,*Szveksz- 
nos 
m.
paskiau iszvažiavo 
go. Turiu svarbu reikalu, pja

ut siszau’k t aut adreso.
Jos. Ražu t is 

1102 .Jefferson Ave.
Johnston (’it v, 111.

szaii

11.

savoBajoszkau savo brolio Wal
ler (’hosman, 12 metu atgal gy
veno Welch, W. Va 
žinau kur. Jeigu kas apie ji ži
no meldžiu praneszt arba tegul 
pats atsiszaukia ant adrdso.

Florenz (’zesmiviežiu,s 
Box 89

apsaugojimui gyvybes 
organu;

Kuomet jau esame aprūpino 
nugarkaulio muskulu snslaty- 
ma palaikymui nugarlmulio 
pozicijos, dabar mes gryžlame 
prie paežio kaulinio nugarkau
lio su ,jo didėjo vidurini“ nervą 
isz.‘zakojusiomis Dervomis ku
rios susijungia su visais sąna
riais. Grynas tobulumas nugar
kaulio uiuskuln nereiszkia vi
sai tiesia g 
vis gali būti invairiu susisuki
mu, sustingimu susiduriant su 
Dervomis. Kas veda prie netin
kamu organu konl rolevimo 
funkcijų ir nervu žnaibimo.

Kalbant apie muskulu isz- 
dirbima, mos turimi“ laikytis 
taisyklingo nugarkaulio mank- 
sztinimo kad apsaugojus nuo 
invairiu sustingimu, iszkrypi
lnu kaulu ir paezios nugarkau
lio kremzles. 'I’okiu bildu nu
garkaulis bus tobulas kaip ir 
jo muskulai bus tvirti, 'kurie 
palaikys ji gerame stovyje.

Exercise No. 1
Atsistok tiesiai, 

mesk in 
tem'pk, kdkia 
imk in raukas, 
kaip lai muszanl bole, pirmiau
siai isz tiesos in kaire ir vol isz 
kaires in (jose, sukant kiek ga
lint loly'n in kiekviena puse. 
Vartojant szi manksztinimasi 
nejudink galvos. Žiūrėk pir
myn.

Kaikurie žmones permato 
szio manksztinimosi svarba ju 
nugarkauliui. Sukini 
kaulio .stulpeli yra goriausias 
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BOVELNINIS KARALIUS.’

*

T.

dabar ne

(’onnerton, Pa.

SCRANTON ŽMOGUS 
REKOMENDUOJA.

Mr.
Wright St. 
szo:

.... — r ■ ", —• 
te scenoje, reikia taip-pat kiek 
daugiau gyvumo, kadangi ki
taip lasai pasirodymas iszeinas 
kaž-kaij) kvailai. Pasai tamstos

DRAUGES
■ i(ji

. 1 ' t A ii ■ ,

Jaunoji ir talentinga ai tįste^ jt.zejima.s negalima sakyt, kad
",.4J

loszc sunkia role, jau senai ne
statytoj komedijoj ir turėjo di
deli pasisekimu. Visos jos drau
ges iszkilmingai ja sveik indu 
vo, apkabindavo ir bueziuoda- 
voAli aszarom akvso.

Antrame“ akte jaunoji artis
te, pabaigusi savo rok“, persi re
de ir perėjo in 
idant tolinus sekt 
veikalu. Tenai sėdėjo renos ar 

kurios nedalvvavo loszi 
atėjo iii teatru, idant pa-

artistu loža, 
I perstatoma

vykęs. Jus nepykite ant manos: 
asz, kaipo vvrosne ir labiau 
prityrusi drauge, jog tiktai'

vvresnr ir
.jog1 

kreipiu tamstos dome. Jog, jei
gu norite, szio tamstos gauti 
aplodismentai (katutes), buvo 

ne taip szirdingi, jeigu 
būtumei tatai

Juose ilepesi nckiiri, taip sa- 
ironija pa naszi

SIIV1S 
jus pastebėjo.

kam, ironija,
szvilpimni...

Ka ! Ka!
noji artiste4 kuriai akyse pasi-

paklauso jau-

rode aszaros.
- - Ne, ne, mano brangi, del 

Dievo nieilet neužsigankit... 
Asz nesakau, kad szvilpe, bet 
sakau, kad ne visi vienodai isz- 
reiszk<“ pasigėrėjimu, nes tie. 
kurie supranta mena, negalėjo 
lamstai aplodiruot nž szia pas 
kutini“ scena. Idant pasirodžius 
tikrai teisinga, pasakysiu, kad 
jith ja praleidot no tragiszkai, 
o komiszkai. Bet, bot, bet, ta
tai, jog nieko... Visu pirma, to
kia sunki rdle, ir be to, jog jus 

veikale sostinėj nelo-

svarbipiuiai pasižin-George T. ISw(“iiring(‘r isz 
Trenton, S. aplaike karima 
ir 1,000 doleriu dovanu už už- 

•s a 111 
vieno margo lauko no kaip ki
ti farmeriai isz South (’aroliiio 
valstijos, 'rodei likos apszaūk
tas “

l’.vna. lankia linija, auginimu daugiau boVeluo

kreipdamos i

organu

sžalis ir 
nors

Suk

kojas*" ai - 
i szsi- 

pa-
gerai
lazdele

smarkiai

n uga r-

manksztinimasis ir 
reikalingas, toks i 
rotai užeinamas. Jusu

sustingimas Ims 
praszalinamas 

szio

diegimas ir 
lengvai 

lik jus 
manksz t i n i mosi
tęs.

Exercise No. 2

visai 
jei

Bovelninin Karalium

sąnarius.

, i

kilius ir kitus 
gaunate per daug iszmaukszti- 
nimo jusu augszlesiiejei pozici
joj kas apsunkina .nugarkauli- 
ir jo sąnarius.

Mano straipsniai spanzdiiub 
mieji per deszimts metu Suv. 
Vaisi i jose ir Kanadoj suteiki* 
innii tukstancziiis laiszku nuo 
užinteresuotn skaitytoju. Ku
riuose jie iszaiszkina 
f-voi'kftlos trukumus ir 
funkcijų klintis klausiant in
vairiu patarimu mankszt ini- 
muisi. J’uos laiszkus aplaike 
iszdalinau iii ilvylika 
ir ju 
atsakant iii ju klausimus, 
mankszt inimiiisi • t raipsnins,
Szis Set. No. 4 Jei justuos 

traipsuius kiekvienos savai- 
iszkirpsiIe ir sulaikyMte 

sa vai- 
visa serija taisy-

iszaiszkina 
t riikmnus

kiek vienam 
in

J ns

savo 
j<^

s k vri u * 
sutaisiau

szirdi ngai 
jusli lupeles 
pabueziuot - 
liūgai,

Sveikinu, 
dnokilo

fist es 
me, ii 
žiūrei veika'lo ir sekt artistu lo- 
bzima, o
rot loszimo szitos jaunos, lalen 
t i ilgos a i.’l ist es.

— Ak, brangioji — prakal
bėjo vyriausioji artiste, buvusi 
teatro žvaigžde,
in inoinanezia jauna artisto — 
kaip jus gerai padarote, kad 
atėjote pas mus, asz jog buvau 
benorimi nubėgt už kulisu, 
idant jus apkabint ir padėkot 
už puiku loszima.

sveikinu,
asz privalau jus 
jus taip stebuk- 

dieviszkai praleidote 
savo role.

Gana, jau gana 
Hope nedrąsiai, 
jauna art isle — 
už jausimi isz visos savo sielos, 
tamstos pastabos priverezian- 
czios mane imties 
už darbo ir 
tai, ka jus dabar manvj paste
bi!.

atM- 
bet laiminga 

dėkoju tamsiai

energingiau 
ateityje pasiekti

sziame 
szot.

Brieszingai, losziau ir tū
lojau pasisekimo.

IV.kiaine at vejoje
Pamala buvai

kaip
stebiuosi, 
taip-pat

Ir T_____
pasipuosziu- i.

aszai

sziadien? Bet, argi galima taip 
paprastai pasipnoszus vaidint 
namu szeimininke ir turtuolio 

Net fasonai- jau senaižmona ?
mados iszejes, nekalbant 

jau apie spalva. Mano brangio
ji, jus liktai neužsigankite, asz 
jog visa tai kalbu nuo szirdies, 
trokszdama vien tik jums gera. 
' - K a-g i!

Tatai gerai, kad jus t uo
tui susisielojote, sztos pastabos 
nekarta dar bus jums reikalin
gos. Ir dar viena. Jus nemoka
te dažu milteliais pasinaudot. 
Vienas tamstos žandas buvo 
raudonas, kitas geltonas.

Iii lai net publika buvo at- 
’kreipusi domes ir miuupacziai 
prisiėjo iszgirst keletą pastabu 
bei paszaipu, nuneziami tams
tos antraszu. 'Piktai, pakarto
ju, del Dievo meiles,
gaukite, jog visa kita buvo ne
palyginamai gera...

Jaunoji 
kvatoja.

Ne, jus tikėkit!“ man, 
brangioji, szii“ žodžiai, szirdin- 
gai pasakyti, jus žinote, kad 
asz niekam nepataikanju, tatai 
tuo labiau kalbu isz tikras 
szirilies, kad asz pati kadaisia, 
loj paezioj komedijoj loszdama 
tamstos rok“, turėjau žymaus 
pasisekimo. Tiktai kaip gera 
velijami vyre>moji drauge, asz 
skaitau savo pareiga atkreipi, 
mano brangioji, tamstos domi“ 
iii viena 
mena -*
moži. Būtent: scenoje pasiaisz- 
kinimai meileje su veikėju ko
medijoj i‘sa reikalinga kiek 
daugiau jausmo, gyvenimo.

s
I e s 
lai pabaigoji* dvylikos 
ežiu turėsi te
klingu mnnksztiiiiinosi.

t

Maistas Padiktejimui.
' Pusrycziai: Didelis bliiidelis 

..... io javu (ce- 
su smetmin ar pio-

isz,judinimas iszvi|.(|) ?
si remi

regu 1 ari a i 
prakl i k uosi -

pakelk tio-Atsistok tiesiai, 
sy’ji keli prii? k rutinos ir suka-
bink rankas žemiau keliu ir 
Įrauk stipriai prie viduriu. Ir 
taip pakartok 
tiesia kai rėja koja.

Basi a rasi s
Lung Healer gyduole pnprastai

N. G. Sylvester, 
Scranton, Pa., 

vartojau

424 
ra- 
Dr.b 4

White’s
ir pripažino kad tai yra go
riausia gyduole del kosulio nes 
greitai iszgykle mano kosulį. 
Galite szita laiszka pagarsint: 
gal kiliomis pagelbės. ( -

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

r

rankas

persimainant

mankszt inimasis 
sutaisytas nugarkau

lio specialisto iszlankstymui ir 
tampymui net ir senu sąnariu. 
Szis manksztinimasi labai pa
gelbės muskulaims iszsitampyti

(Fib> • i • i •|). palengvės visokį sirenų snn-
kūmai. Taipgi vaduojamos szio 
manksztinimosi 
viduriu dalios

visi žemesnes 
organini 

isZsijudins ir susitvarkys.
Exercise No. 3
A t sign Ik kiliu į iszezias, 

kas sukai)vk

gerai

S LIETUVISZKAŠ 
CSZOKIU ALBUMAS No. 1 
? MUZIKE ARBA NOTOS 
S DEL PIANO

TURYNIS:
Beeita Polkn
Lietuviu Marszaw
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka •
Marcele Polka
Tade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka
Raaluca Valcas
Mojava Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
PIJonkeles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadriliui <
Muzike alszku budu sutaisyta ir < 

lengvai grajyti. J
Preke/ tu prisluntlmu tiktai 75o. ’

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

t

rati
li žpa kalyje. Kel

kis galva ir pecziais augsztyn 
užpakalin iszrio-gali, 

[ eziaid nugarkauli.
> Daugelis nugarkauliu leng-
> vai lenkiasi 'prieszakin bet jie 
j yra labai sustingę kuomet juos 
[ reikia iszlengti užpakalin. Isz-
> lankstymas nugar’kaulio užpa- 
* kaliu yra rotai torcikalingas. 
j Svarbiausiai yra iizmankszty- 
» Ii nugarkauli taisyklingu bn- 
! įdu.
! Exercise No. 4
j Atsigulk isztisai ant peczių, 
’ biisbolini kuoleli ar tam pana- 
) szn daikta laikant skersai kru- 
i tinęs, taip kelkis'kol atsisėsi ir 
! ve1! atsigulk pakartodama 
' Kojas gali padėti po 
» (laigtu jei reikalinga.
> (Via turimo manksztinimasi 

gerai iszjudinanti nugarkaulio 
stulpeli ir jo muskulus. Jus ga-

>, .'lito iszgyventi szimtmeti ir no- 
i iszsijudinsite savo kasdieniniu 
Į užsiėmimu arba gimnastikos 
» programa kaip iszsijudinsiti“ 
i panasziu nurodymu. Toksai 
Į nepaprastas sukinimas ir iszsi- 
! judinimas yra labai naudingas

kiek

S;
snukiu

judinimas yra labai naudingas 
ir gerai iszlanko ir iszjndina 
stroniife ir nevartojamus mus- 

I

real) maisto
nu. Du staliniu szauksztii šile 
niniu luksztoliu (bran flakes) 
su trupueziu cukraus. Kakao, 
Azokolado ar kavos užvaduoto-

Lai ktarpyj
p i <‘t u iszgerk
|O.

sutaiseios

M ažiausiat 
sutai-

piisrycziu n 
mažiausiai du 

stiklu vandens ir stiklą 
pieno.

Pietus: Sriubos
su smetmia.. Juodos duonos su 
užtektinai svii‘sto. 
tris daržov(‘s, sezonini“': 
svtas su smetona. Isznokusias
bananes su užtektinai Smeto
nos, arba gelatines su Smetona. 
Kakao, szokolado ar kavos už
vaduotojo, 
ir vakarienes 
>*ti-kla vandens, ir viena 
pieno. k

Vakariene: Užkoptos kudos 
mėsos, žuvies 
A’iena daržove 
“tapioca” 
szes ar geletinos 
smetona. Kakao, . . :olado ar 
silpnos arbatos, 
siaut iszgork vieiia 
dens.

Vsus laiszkus adresuoki se- 
kaneziai: Arthur A. McGovern 
5 West 66th Street, Now Yin'k 
Citv. At'shkvmui indi‘k ailre- • 4
suota voką ir ženkleli.

4

i

Laikotnrypj pietų 
viena 
st i k la

iszg(‘i;k

ar
“Salad 

pudi . “‘o, szaltako- 
su iszplakta

viszt ienos
”. Rvžiii

I ‘viesz 
ikla van-

gul-

Ariliur A. McGovern.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,358.62

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- , 
dam prie juka pinigu 1 Sausio
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 

1 jus turėtumėt reikalą su muso 
, banka nepaisant ar mažas ar 

didelis.

i

H. BALL, Prezidentą*
G W. BARLOW, Vice-Prez
J. E. FERGUSON, Kai.

Z

‘♦j

n e re iksz minga s mulk*- 
viena vieninteli" maž-

(“Sa
jausmo, 

idant role neiszeilu iszblvszku- 
si, kaip tatai sziadien pas to
mistą iszojo, o taip visa kita — 
puiku, nepalyginama ir gražu!

Dėkoju tamstai...
Taip, o po tam pradžio

je, kuomet jus tiktai pasirode-

neužsi

artistc isteringai

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke >1, 

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

I

Hei, moteres! Hei, visi 
vyrai! Jeigu jus norite 
namie turėt geriausiu

žolių pasirinkimą tai vartuokite DIABOLO
trejos devineros” pasi- 

zieves.
Yra gvarantytas geriausias 
rinkimas Europos žolių, szaknu ir žieves. DIABOLO 
yra musu žyme ir atrasite jog jame yra skirtumas 
tarpe musu ir kitu iszdirbyscziu. Jeigu syki pirkaite 
DIABOLO tai jin visada varo site nes jumis patiks. Su- 
merkant in koki likeri ar gėri yra tai gera gyduole del 
nevalimo, priduoda apetitą ir regulavoja visa kūno 
systema. DIABOLO parsiduoda po 50c, 75c, $1.00 ii 
$1.50. Prisiuskite Money Orderi arba per C. O. D.

(<

f

Bear Balsam Products 
Company 

SHENANDOAH, PA.

Reikalaujame Agentu Visuose 
Kolonijuose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
mahanoy City, £a. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST OO.> 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kasikart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir csedina.

1

del žmogaus kuris dirba ir csedina. Dėkite savo 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

I. t M »A ,. , . I i
.............' ■- .................................................... .................. .................................. T T

*
T r
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

i
i

Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules” XX.
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I

Didžiosios armotos supleszi- 
mas labai nuliudnino Miulleri, 
nes visa viltis jos veikime bu
vo padėta. Jau buvo prirengta 
prie szturmo ir 

kiti
pėstininkai, 

kopeczios ir kiti reikalingi 
prietaisai, dabar gi reikėjo nuo 
viso to atsisakyti.

Sumanymas iszkeiti su para
ko pngelba vienuolynas oran 
nepasiseko. Atgabenti isz 01- 
kiiszo kalininkai, tiesa daužo 
uolas, bet to dar ir patys neno
romis dirbo. Dauguma velijo 
žiuti, negu prisidėti prie szven- 
tos vietos paėmimo.

Miulleris mate 
auganti prieszinimasi; 
ežiai atėmė kareiviams pasku
tini norą kovoti, be to dnr pra
siplatino kareiviu tarpo paska 
los, kad žmonių jiega 
ma vienuolynas paimti.

Pagalios ir patsai Miulleris 
nustojo vilties.

Ant rytojaus

lu' karalius sužinojęs toki pra
laimėjimu !!... Ka mos darysi 
me! Kad visi tie pastiptu, ku
rie prikalbėjo mani' apgulti t a 
tvirtove!...

Pasakos tai,
stalo kristalo tauri' ir 
ja in grindis, kad tauro 
tuosna sutrupi'jo.

Ofieieriai tylėjo.

pagriebt' nuo

kasdien
szal-

n e gali-

vos szvintant. 
siiszauke taryba, bet tik dėlto, 
kad iszgirsti oficieriu norą 
tuojaus apleisti tvirtove.

Pradėjo rinklios visi mie
guisti, nuvargę. Visi buvo be 
vilties. Tvlomis susėdo didelė
je szaltojc saloje, kurioje kva 
pas dūsuojant iszrodo lyg rū
kas, i'Z kurio negalėjo vienas 
kito niatvti.

Kiekvienas jaute

rinkt ies

Miulleris, jis gi 
at neszt i

dvasioje, 
kad jokios geros patarmes ne
gali suteikti, jei bent tiktai to
kia, su kuria baisu pirmam 
iszlvsti. Visi nekantriai lauke, 
ka pasakys
liOpe tuojau s 
ežius szildyto vyno tikėdamas, 
kad nugirdės visus, greieziaus 
iszgaus tikrąją ju minti apie 
a t si t ra u kinui nuo tvirtoves.

Ant galo manydamas, 
jau vynas padaro savo, 
žodžiais prabilo in juos:

Ar žinote, jusu mylįstos, 
kad gaudydami žuvis 
rado vienuolvne sidabrą! Jis 

dvoju, kas su juo

aso-

kad 
>ziais

vaikai

ir Sadovs-

yra ežia ir gi 
pūdanti.

A’ rze>zezi o v i c z i u ? 
kis, kurie visuomet vienas an
tro nemylėjo ir kitokiu buvo 
nuomonių, pradėjo giuezytios. 
Miulleris pert rauke ju kalba 
sakvdamas:

Argi nutariau
sidabru vii nuolvnan.

geradaryste ir mylista labiaiis 
negu

su- 
bet

la
nusiųst i

Maž

suminksztvs vienuolius, 
anuotos ir kulkos. 'Tegul 
pranta, kad m* sidabru, 
tvirtovi' norime paimti.

Ofieieriai net nusistebėjo isz- 
irde tokius Miullerio žodžius.

ne

<r

Sadovskis gi tarė: 
Nieko gorinus ‘gali maIl< 

padaryti; tvirtovėje tas tikrai 
gera inspudi.

Gt'riaiisi inspudi
ano. musu armotu pleszy-

padarys
pada-

rvs
tojo, mirtis 
ezioviezius.

at k i rto Vrzesz-

Jau tas t urbiu nėra gy-
a t sakovas — atsako Miulleris.

Czia jusu mylista man primine 
te nieku

t renke j 
mil-

Nemnnda- 
gus, labiau pritinkanlis muži
kui negu tokio laipsnio Karei
viui generolo pasielgimas in- 
žeide ju szirdis ir atome upa.

— Patarkite, ponai! 
szuko Miulleris.

Tarties galima tiktai ra- 
kunigaikszt is

sil

— atšaki' 
11 eskis.

Miulleris kiek nusiramino ir 
tare.

miai

Atsipraszau jusu m y Ils
ias, bet pyktis mano nostebeti- 

Viso kas ežia ties szila 
tvirtove dedasi lįegali suprasti 
žmogaus protas. Vienok reikia

na.

atsilie-
A r

ueįiorujo aiszkiai
arba ta. lo-

I 
tarties... lain reikalui ir suszau 
kinu jus. Aptarkit!' todėl... ka 
nutarsite iszpildysiu.

Jusu m v Ii st a —
pe kunigaiksztis Iloskis. 
tiktai turime lartii's apie tvir
toves paėmimu, ar ir apie atsi- 
lraukima !

Miulleris
pasakyti: arba ta 
del pasuke:

- T ............
sakvs atvirai, ka mano, t

Bet ne vienas oficieriu 
norėjo pirmasai pradėti 
boti apie atsitraukimu.

Poni’ Sadovski!
Ionin ir draugiszku balsu alsi

Tamsta

Tegul kiekviena jusu pa-

ne- 
kal-

ma-

liepe vėl Miulleris 
atviriau kalbi už visus, ka ma
nai!

r p

Maunu, kad musu padė
jimas noperpuikus...

Juk gi tamsta buvai at
sitraukimo szalininkas!

Atsipraszau jusu mylis- 
- atsake Sa’dovskis — tik

prioszingas buvau 
Tai visai kas kita...

t) ka tamsta dabar pata

tos
apgulimu'.

lai vi

r i !
T

Vrzeszczio vieži nsnas
k e Sadovskis. 

Miulleris
kai.

Tegul dabar pataria po
ni sa

šukei ke I >agonisz-

r p'Tegul už visa la dalyku 
atsakys ponas Voihard! 
riko.

su

A e visos mano 
iszpildyta

neatlyginta nuostoli. 
Juk tai buvo didžiausioji viso
ji' musu karaliaus artilerijoje 
arinota. Nesislepiu nuo 
kad joje buvo isz dalies isz- 
laužta, tvirtoves apginejai in- 
bauginti. Dar pora dienu ir bū
tumėm paėmė tvirtove. Dabar 
užniėk visas musu darbas. Vie
na diena pataisys visa 
Likusios gi armotos nekidk ne
geresnes už vienuolyno anuo
tus, geresniu niekur negalima 
gauti. Jusu myli stos, kuo dau
giau apie tai galvoju, tuo bai-* 
sesnis iszrodo man pralaimėji
mas!... Ir pamanyti, kad visa 
tai surėdė vienas žmogus... Vie
nas szuva... vienas velnias! 
Reikės pasiusti! Po velniui...

Miulleris taip kirto kumsz- 
ezia in stala, kad net visi per
sigando, paskiaiis suriko:

— O ka pasakys jo dideny-

patar
mes iszpildyta szauniai 
Sake \ rze-zezioviczius. 
tariau anuos kunigits 
siuntinius pakarti ir esu persi 
tikrines, jei tas butu buvo isz
pildyta, persigandę Imtu vie
nuoliai ir butu atidari' tos visz- 
t i n vežios vartus.

i n si ma i sz<* k 11 n i ga i k sz- 
tis Heskis. .

— Nevadink 
toves visztinyczia nes jut 
biaus mažini jos v<»rt<‘ tuo la 
biaus didini mums geda.

Patariau lygiai pakart’ 
pasiuntinius, butu buvęs bent 
pagazdinimas, bi't ponas Sa

at-
Pa-

- na-
i

*

Czia

, grafe, tos tvir-
) la

Nti

NAUJO GUBERNATORIAUS DUKRELES; TURES UŽTEKTINAI ŽENTELIU.
Kada Jonas G. Richards Ili|| 

reliną valstijos, Amerike 
I oria ns

;a- 
laipgi dalybavo priėmimo naujo guberna-

I

BALTRUVIENE

priimu' prisioga kaipo naujas 
l’S

gubernatorius South t
F . , jo,jo dovyniob diikreh

savo levo. Gubernatorius Richards ir jojo pati stovi aut deszines puses; Būdamas 
<s ženteliu, nes visosgubernatorium greieziau siu-ilauk dukreles yra kandidates ant apsivodi-

mo.
f

J )oda

*

Po kojoms dorybe mindžibjft
* *

Juk žinoto kad in pyragus, 
visokius pnsmokus,

Radzinkas ir migdolus, 
J r visokius gardumus.

Bot ar žinote ka duonelėje 
radau, 

Ne radzinkas, — po kvarabu 
Kaip prarioke duonele, 

Thi ladau \ iduryje pelele. 
Kur taip buvo tai nesakysiu,

Del savos tai pasiliksiu 
'Tildai žinokite visi,

Kad asz kaltinu Lietuvius 
Kad |wrka duona pas parkui.

J

— Ar tai jau viskas? 
paklausė generolas.

Jei tai jau ir butu ir 
viskas, manau, kad panaszi pa- 

Szvedu karpi
ne vis- 

Reikia pah'isti paskalos, 
kainininkai, kurio dabar

butu

urvn<

i sakai, tai gera na-

tarme 'pritinka 
vio garbei. Bet tai dar 
kas. 
kad
darbuojasi prie minu uždėjimo 
atrado slapta po žemo 
kuris tęsiasi po put bažnyczia 
ir vieniiolvmi.

— Ti(
tarnu' — tarė Miulleris.

Kaip prasiplatino ta ži
nia, patys Lenkai 

pasiduoti nes jie, 
vienuoliai, nori ta burtu

prikalbinės
IK'Svii'uuolius 

kaipo 
lizdą užlaikyti.

Ir tai}) kalba Katalikas 
tarė paspiktines Sadovskis.

1 a 
paliko, nes i.sztikruju 
buvo neblogas. Buvo vii'iiuoly-

siIpnesnes dvasios žmonos, 
kurie jau ne syki norėjo pasi
duoti, szi gi baugi žinia g 
jo prasiplatinti 
tarp kareiviu ii visai 
jiems norą ginties.

I ‘amegysime! į lami'gysi

M i nlleri ui
nes

patarimas 
jisai

no

gi baugi žinia alo- 
vienuolyiie 

atimti

kalbėjo Miulleris, kuris 
lent os, 

ir lengvai isz nusiminimo per
eidavo prie vilties, ir visi pra

me! - 
kaip skęstantis griobc

dejo skirstyties.
Staiga klegesis,

i

at
balsis ir keliu arkliu dundeji- 

ore ir durvsi
)S

SZUV1I1

mas pasigirdo ori' ir 
Szvedu ra i t ari jipasi rode 

cieris.
Generolai!

ol‘i-

suriko — 
užpuolimas isz vienuolyno! Ka 
susieji minas kainininkai isz- 
muszti iki vienam! Pestiiiiii-vienam! 
k u būrys iszvaikyta!

Pasiusiu ! — suriko M iu- 
leris griebdamas už plauku 
ant arkliu!

Po valandėlė vie-visi loke 
nuolyno pusėn kaip vejas, net 
sniegas padangėn krito. Szi m 

raiteliu pusi-

mi's! suriko Sadovskis.
Kitas pagi’iebc Miullerio ar

klį už pavadžio.
Generolai, traukimės at

lik.. ežia mirtis...
Miulleris buvo kaip

O’J

sustin
gęs nes neatsake nei žodžio. Su- 
gryžes savo but an uzsidaix 
jame ir visa diena nii'ko neiio 
i’('jo insilvisti.

Vrozszczioviezius tuo t ar]) 
pradėjo rengt i(»s vi'l prii' ui 
puolimo ant vienuolyno. Pilt 
nauji .'žanrai, kareiviai lauž. 
uola kad uždėti minos. \’isoj( 
Szvedu stovykloje pasidarė di 
džiausiąs judėjimas; rodos‘ka ' 
apguleju dvasia pakilo, ar ka: 
jiems pagdlhon atėjo.

Kelioms dienoms praslinkti 
Szvedu stovykloje nežinia ka 
pradėjo platinti žinia buk ka 
sojai rado po žeme slapta urvr 
einanti po paezia bažnyczia r 
po vieniu.lvnu, ir kad jei goiio- 
rola.s panorės, visa tvirtove mi
nomis iszgriaiis.

U/alko'.
Szvedu kareiviai

hirviifgc tl,•, perszau 
labai pra 

džiugo iszgirdo tokia žinia.
Riksmas; “Jau musu Czens 

lakavai... Siiploszysime ta visz- 
džiugiiio kareivius 

Prasidėjo puotos girt uokliavi 
mas.

\ J • z o s z o z i o v i e z i 11 s • In i v o v i s u r 
drąsino 
kiu per diena 
apie slapto urvo atradimu, da
lyvavo puolose ir < 
me.

'Tos linksmybes atbalsis 
sieki1 i r ('zenslakava.
nova

t i n veži a !

karei vi us, 
pasakojo

szimla s v- I
žinia

irt uokliavi

pa- 
Žino apie 

jau uždėtas minas buvo 
žinoma visiems. Ir drąsieji per
sigando.
apstojo kunigo Kordeekio 
ta ir, laikydamos ant 
mažus vai'kus, szauke:

Nežudv’k nekaltu!... • .(I
ju kraujas puls ant tavęs!...

Vorkianezios moters 
bu 

ranku

JU

f

Atsivers dangus ir i nei s 
Ten 

Szveneziau t
Motina priims jas ir

jos ainžinon linksmybei).
Jėzus Kristus ir 
Šioji Jo 
iszi'is
aukso bilys atsisės ant Jos ap
siausto ir pasiners szvii'soje ii 
žiūrės in Dievo veidą.

Nuszvito jo veidas ir 
nežeiniszku balsu kalbėjo 
liaus:

Vieszpat io kuris valdai 
lasnuli, Tu žiuri.mano szirdii 
r žinai, kad nemeluoju 

žmonėms, sakvdamas 
ik savo laimes 

rankas prii' 
ilumos mano

“ Vieszpatie, lia
na raka;

pasitikti, jos gi, kai]),

tarsi 
to

I ierm 
kad je’ 

t rokszcziau 
'Tavęs

duszio:

savo 
iszt iescziau 
ir isz g 
szau kcziau: 
darvk kad butu tas 
kad sprogiu, nes per tokia niir 

galima apturėti visu kai 
žiu ir nusidėjimu atleidimas

t a mąs
li u vargęs..

VISUt i

amžina atilsis, 'Tavo gi 
bibai nusidirbęs ir
Ir ka'sgi nenorėtu tos dovano 
už mirti be kanezios.

man ser-
Tavo mumis, t odei atsito

linti nuo ju neguliu; Tu pasta 
tei inane sargyba, todėl inpyle;

Galybe ir žinau 
ir matau, ir

' • wonumiiitiu « ••• «« m«m • m mmo • ra ran——n i—ra

Isz Mahanojaiis žinia 
aplaižiau,

Net i.'Z sarmatos apkvaitau, 
Kada iszgirdau apie viena 

Liet uvaite.
('zion gimus Amorikonkaite. 

V\Pa m s in akis kabinasi, 
Visaip szaiposi, 

Idant pirkt u szilkines 
panezekaites, 

Ir kokias ton ....na i tos.
Prižada, kas tuos dalykus 

iiu|)irktu, 
'Tai ant joisos užmautu.

O viena ženota vyra prigavo, 
Kad nuo jojo pinigu negavo, 

Nes norėjo kad už kailini 
kotą užmokėtu, 

() jaigu ne tai kalėjimo už 
tai atsėdėtu. .

Vyras siųirato josios mieri, 
Nuėjo pas skvajori, 

'Tas mergina pas save 
paragino, 

Szune poteriu davė ir visai]) 
iszvadino.

Gana apie tai, 
Užimti vietai, 

Paliksiu ant kito laiko, 
Kada sugrysziu isz Najorko. 

♦ ♦ ♦
Vienam mieste misiukes 

unija Įiadare,
Su buezeriai's ir sztorninkais 

vienybė sutvėrė, 
Už t a vora da ugiau užraszineja

Vargingns biirdingieriiis 
prigaudinoja.

Pinigus tai]) savos pasidalina
Jaujai ant svieto ne naujiena, 

Pa'sigoria už tuos pinigus 
velneva kvla, 

Susipyko vieni kitiems in 
akis svyla, 

Katra daugiausia apgavo, 
N no kat ru pinigu daugiau 

. gavo.
Bet burdingieriai taja 

vagysta suseko, 
Kad juosius gaspadihelos 

apvagė, 
Nutarė viską pirkti už kosz, 

^aspadineles isz 
piktumo ])lisz. 

♦ ♦ ♦

Detroite ant svodbos buvau, 
Isz piktumo koma neplyszau 

Jog dora mergaite broliai 
apvyravo,

Su bedieviu ka svaiguli gavo. 
Mat mergele to nežinojo, 

Kad jaja su tokiu vinezevojo, 
Susiprato vargsze per vėlai, 

Kad jaja tieji nedorus rūkaliai 
Supancziojo su ženoeziu, 
Neiszmaneliu ir beproeziu. 
Juk tik tiems “galvo- 

cziams” protas susimaiszc 
Proto ne už treczio'ka 

nepasiliko pakausze, 
Jaigu tokius niekus 

iszdarineja,

i
* ♦ ♦

Viena bobele isz pcczes savo 
vyra suresztino, 

l’as vaitu in Mahanoju 
nutaszczino,

Bet kada rqi-kejo deszimtino 
užmokėti,

Bobele nežinojo ka turi daryti.
O j kvaila tu bobele, 

Kaip kopūsto galvele
! Norinti trumpus plaukus turi, 

Bet ir proto vi4ai neturi.

A. RAMANAUSKAS
LIETU VISZKAS GRABORIUS 

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

Parsamdo automobilius de) 
veseliu. kriksrvyniu Ii

Bet Tti liepei 
••et i T

in mane 'Tavo
•ai, Vieszpatie, ir matau, 
’aiieziu kad jei prieszininkas ir 
iiasikastu po bažnyczia, kad ir 
sukrautu po ja visa savo para 
ka, užteks mano peržegnojimb 
kad jis nedegtu...

Czia a t si k reipo in susirinku 
sius ir tai]) tolinus kalbėjo 

Dievas man davė ta ga
lybe, bet jus nusiraminkite 
Mano d u szi a permato žeme ir 
sakau jums: Meluoja jusu prie 
sziniįVkai, i 
ežia jokio parako!... 
lios szirdies žmones,

pergalėjo t i koji- 
to,

r
i ■

nes nėra po bažny 
. Jus bai 

jus, ku-

Iflzbfdaamuoja ir laidoja miruaiaa 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems oafdvažinčjimams.

Heli Talefonaii 1B78-M

GYDIKIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ilgu. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir LL 
po COc. 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 virst 
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 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet RdDabar s SppncorDort. N. Y

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

riuose baime 
ma, neužsitarnavote 
galėtumėt sziandie ineiti 
listos in atilsio karaiv.sten. 
ra po jusu kojpmis j 
Dievas nori iszgelbeti tuos sa
vo namus, idant kaip Nojaus 
laivas laikytųsi ant 
nelaimes tvano, 
sakau jam's: nėra po bažiiyczir.• 
parako! Kadangi Dievo vardi 
kalbu, kas iszdrys priet$zintio; 
man, kas drys abejoti?..

Pasakęs tai, nutilo ir žiurėjo 
in vien uoli us bajorus ir karei- 

Bet toks jo balse buvo

kad 
m v- 
no 

parako!
) hJuo kas didesnis buvo bailys 

tuo labinus tas melde kunigi 
pasigailėti szven- 

sost i

kojpmi
tine Sadovs'kio 
(lojo prie ju ir leke pagelbon. 
Jodami piate iszvaikytus, per
sigandusius pi'stininku būrius. 
Kareiviai taip persigando, taip 
nupuolė ju dvasia, kad pradėjo 
bėgt i nuo szaneu, kuriems joks 
pavojus negrasino, t ITieieriai ir 
raiteliai sumindė jodami kolio- 

vejas 
‘s, bet 

pasižiūrėti, 
laimingai

Giedoji-

Kordeekio 
tos vietos, Szv, Paneles 
nes.

Kunigas

Mes kalbam lietuviszkai
aszaru ir 

treczia karti
Kordeckis tiesio.* 

pats nežinojo, kas daryti 
Szvedai

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

I

si 
tais bailiais. Szvedai gi, lyr 
norėdami parodyti, kad nerei
kalauja nei kulku nei armotu 
kad užtenka jiems tik uždegt1

% i’

KUR SILSISI PREZIDENTO LINCOLNO MOTINA.

y*y v;’-

b(‘t pon 
dovskis pasiprieszino.

, grafe, sziandio t vi r
— atsako onas Sadov
- supleszyk su paraku ju 

arinota kaip padare pas 
ju ofjeieris, užtikrinu, kad tui 
labiau i>ergiizdinsi juos, negu

pa

lovon
Iškiš -

mūra.

Eik

mus

barbariszkai žudydamas 
siuntinius.

— Kūgi, dabar pasakvsi, 
pone Veilup’d* — klauso Minl
ier is.

lika savo žmoni u. Kaip 
prijojo jie pEe tvirtovi 
tiktai 
kaip 
g ryži a

siūlas perstojo szaude. Lszgas 
vis augo.

sesnese ihdctvse kaip kurienir 
bailiems rodėsi, kad jau Szve 
(lai s'aik’szczio.ja
Nusiminė ir iH'Uiaža <L‘»lis 
nuoliu. Jie. su tėvu Si rudoms 

prioszakv i<‘, nuėjo pas ku 
Kordi'f’ki. kad lasai no1'

tidetinai pradėtu
derybas. Drauge su jais atėji 

tiszkai vadovavo užpuolime, ir kelintas kareiviu

t is vienuolyne ram

1)0

pas it? k o M iulbnio

tam, kad 
užpuolikai 
vienuolvnan.

mas, linskmi szauksmai ir juo
kavimai
ausis.

Atskiri kareiviai sustojo ir 
kruvinais kardais grasino Mini 
leriui ir jo sztahui.
patsai Zamoiskis,

4

— diliau — atsake \'rzesz- 
czioviezhts — kad tvirtovėje 
yra tolu, kurie jau seniai nori 
pasidiioti, ir tik atkaklus ku
nigo Kordeekio prieszinimasi 
sulaiko juo,s. Naujas gazdini- 
mas dar labinus nusilpnins ju 
dvasia, reikia tik mums nuduo
ti, kad armotu nust(Ujimas nv;- 
žai mus apeina ir dnr labinus liai. 
bombarduoti. —

— kad tvirtovėje

I virtuve 
vie

vii?-
tikėjimas, kad visi laipppt ty- 

pradet kalbeli
Priesziugai daugumas 

drąsino taja kunigo Kordeekio 
kuli ba. 
re:

lojo ir nedrvso
pa Si

Pagalios Martenas la

kiu
U'O'H

Tegul bus

Pažinta 
kuris y pa-

su Szvedai'

ir
1

'keliatm
kuris dabar pamatęs 
susilaiko ir nusiėmęs kepure 
linkėjo jam.

sztaba

Ir no stebėtinai .Jau jis nebi
jojo pavojaus, nes už nugaros 
stovėjo armotos.

Staiga 'kelis
isz 
cierins.

sy’kius szove 
vienuolyno iii Szvedu ofi- 

(Tžmuszta keli raite-

Po ugnim esamo, trauki-

bajoru.
Iszojo tuomet kun. Kordoc 

kis ant kiemo ir sztai ka pra 
dėjo sakyti susirinkusiems.

Argi noprįsiekete, kad 
iki paskutinio kraujo laszo giu 
site ta 'szvonta vieta? Isz tie- 

jei ptirakas

m u-
• •

I

su, sakau jums 
su]iloszvs mus, tai tik bjauriu 
musu kunus pražus tiktai 
^u kūnai, duszios gi nogrysz

ir

pagarbintas 
V’ieszpaticis vardas!... Jau trys 

gali su])leszvti 
gi nepleszo?

— Garbe szv. Panelei! ko
dėl nejileszo? — atkartojo 
kelintas balsu.

[TOLIAUS BUS]

dienas kalba, 
I virto ve, kodėl 

n

’ ■ i

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

19 W. Center St. Mahanoy City 
1 " 1 ' ■Oi

i
'lt

I

V

Ant milžti kapiniu South Bend, Indijanoi, 
kuriame silsisi motina buvusio prezidento motina Nancy 
Hanks Lincoln. Pirmutinis akmuo kuri pastate ant josios ka
po 1879 meto likos sudaužytas por žmonis, kurie pasiemt' 
szmotelius ant atminties, bet dabar susitvėrė draugu ve mote
rių kurios pastate puikesni parniūkia del Lincoino motiiioy?

randasi kapas 
motina

kurie pasiėmė
X, „ <7'

iu kurios pastate puikesni paminklu del Lincoino motihoy.
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— S ubą toj 
laidotuves 
ežia u s, gerai

ryta atsibuvo 
Levanavi- 

grabo-
Vinco 

žinomo

A. D. Scranton, Pa. — Mar
tinas Liutheris gimė Eistebene 
Turingi joj, Vokietijoj, Nov. 10

riaus, su pamaldomis Szv. Jur-! 1483 mote, pasiliko Katalikisz-
gio Lietuviszkoje bažnyczioje, , )<u kunigu 1507 mete, o kad no- • • • • « 1 1 ’ L • «rt Oi r> 4 1 tn 11*dalybavo daugeli-
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— Utarninke pripuola užgi 
mimo diena George Washing
ton. Buvo tai pirmutinis Ame
rikos prezidentas.

■

— Subatoj ir Nedelioj nu
puolė daug sniego ir dar isz- 
rodo aut tikros žiemos.

Jonas Žemanskis
i;

w

III

*

J k

*

r
■

■

t

I
į

UI

i -i'

Ii

bį H

Ii Ii 
Vi
fe!

■

>

I vejos ir pradėjo ja gnaibinti. 
Senis dar kasžin ka suniurnė
jo, spyrė pasipynusi po kojom 
malkpagali ir prapuolė girios 
tankumyno. Vaikas insispogso- 
jo in dangų.

Artinosi

NUSILPUSI NUGARA 
SUSTIPRINAMA 

GREITAI.
Tarp tamsiu giriu gyveno 

žmogus, kuris kas metas užse- 
davo savo smiltini sklypeli lau
ko, nors ant jo niekas neaug
davo, ir per visa gyvenimą lope 1 girios buvo pieva, 
savo moline bakūžėle, kuri ne- ‘ 
žinia kaip dar lyg szioliai lai
kėsi ant žemes. Senis gerai val
gė, gerai gere, niekam nieko 
nedavė ir nieko nepriimdavo 
nuo kitu. Buvo gaburn medžio
tojom ir nevidonu girios gy
ventoju. Tame dalyke jis buvo 
nepataisomu, o girios sargas ir

vakaras.

czia atlipa inpykes Rezultatai prasideda taip greit, 
kaip tik Red Cross Plaster’is

pradėjo sliuogti in medi. Vai
kiukas dirstelėjo žemyn ir pa
balo; buvo jis ant pat pakran
tes, apaezioj girdėt pliuszkena 
upelis, o
scni.% isz kurio nagu iszsprusti 
vaikiukas neinate kito bado, 
kaip tik.szokti in tajn bedug
ne ir tokiu budu ant visados 
atsikratyti* nuo negero dėdės 
pakliuvot in giltines nagus. 
Szi paskutine jam nebuvo tuo
met taip bausi, kaip isz piktu
mo griežiantis dantimis senis. 
Bet skenstantis ir už sziaudo 
stveriasi. Taip ir vaikiukas, 
matydamas, kas kart vis arti- 
nantysi seni, užsilipo ant plo
nos labiausia iszsidavusios ant 
bedugne:, szakutes, tikėdamas, 
kad senis neiszdrys lipti pas
kui, nes abieju plona szakute 
neatlaikytu. Užlipęs ant vir- 
i zunes szakutes, vaikiukas siū
bavo ore, galvoj jam sukosi 
szirdis smarkiai plake,
pūliai perėjo per visa, ant kak
tos itzsipyle szaltas prakaitas... 
Vienok czia jam buvo geriaus 
kaboti, ne patekti in rankas to 
rūstaus senio.

Senas giriu nevidonas supra
to vaiko misli. Su iszverstomis 
akimis, suraukta kakta ir su
kastais dantimis jis neiszrode 
ant žmogaus. Mate, kad paskui 
vaika lipti negali. M išlijo ko
kiu budu dagauti ta nekenezia- 
maji angy tini. Plūdo ant jo; o 
kiek sykiu keldamas prie jo 
ranka, persitikrino, esąs perže- 
niai, gražino kumszczia. Vidui 

migdinanezios prigim- 
vakari- 

szi buvo

imama vartoti.Kraszte 
už jos -r- 

augszlas, senas gluosnis, o už 
jo kavojosi saulele, apipildama 
ji savo auksiniais spinduliais. 
Tik ka dar nustojo liję; dar 
retkareziais puolė kaip koks, 
žvilgantis nuo saules laszns. 
Atsigerusi veja iszdave puiku 
kvepejima.

Vaikas, kuris nors nežinojo 
dailumo, bet ji jaute, insižiure- 
jo in t'a pieva ir užmirszo apie 
stirnukes. Staiga iszgirdo koki 
lai sznabždejima krūmuose. 
Kodos kas artinasi prie jo. Ir 
isz krumu iszlindo puiki st irna. 
Ibzlindus staptelėjo, apsidairo 
aplinkui ir bailiai prisiartino 
prie tvarto.

Priėjus prie duru pasilenkė 
ir, prikiszus snuki ppe plyszio 
tarp duru ir slankseziii, taip 
baisiai užbliovė,'kaip tas volio- 
jantysis vejoj vaikas niekad 
dar buvo negirdėjos. Stirna, 

tai

utiko su biblijos rasztais ir po-
1 gyvenimu, 

pradėjo žmonis apszviesti 
ka ketino ji sudegint.
.1546 jnete (savo 
miestelije ir ten liko

S , & 
isz viso pavieto. Ant 'piožiu klaidingu

ant kuriu 
žmonių 
laidotuvių 
vienatinis 
Levanaviezius 
Baltimores, i

I kad velionis gimė BudviecziuJu^ 
Kalvarijos parapijoj,' 

szei-

velionio 
Stanislovas 
sūnum

M d. Reike primyt

pribuvo 
brolis

su

u z 
M i re 

gimtiniam 
palaido-

1 ’ L ii i ko<i
sužeistais Tunnel L’idge k.isy
klosią. Gydosi namie.

kaime, 
gmino ir pavieto. Likusi 
myna sudeda kanzta padeka- 
vonc visiems tiems, kurie daly
bavo laidotuvėse ir paaukavo 
puikius žiedus ir bukietus.

Jonas Abet imas ir Mare 
lairant, likos suriszti mazgu 
moterystes per s k va jo ra Mier- 
nicki.

t 
ežiu

i

Į Mikalojus KoptlYnikas gimė.
Porno mieste, 1473Prusnose,

likos suriszti

— Petnyczioj sustojo visos 
Readingo kasyklos musu 
linkini 
dai o

ap
ir nedirbs lyg Sere-

Lehigh Valles nedirb 
Panedeli ir Utarninke. Moreo- 
kasyklos sustojo Ketvergi' i 
dirbs Panedeli. Anglines koi.i 
panijos sako kad neturi orde 
riu ant anglių todėl yra pri 
verstos sustot dirbti. Vot, tau 
ir “auksinei laikai“ 
syklos pradės dirbti tris 
nasailt sanvaites. Luzernes pa
viete taipgi kaišyk los sustojo 
dirbti, per ka sziadien nedirba 
apie 24 tukstaneziai žmonių.

v ra

Na rase v i- 
, mi- 

Sereda po trumpai 
Velionis paliko paezia, 

(lukterės
Laidotuves atsibuvo Subatoje

re
Ii..
tris

Kazimieras
. East Arlington uli.

• r:v i 1.1
ai.

Torno mieste, 1473 
mote Vasario 2 diena.

Koperniko tėvas gimė Kro
kuvoje Leki,joj. Kur palaidotas 
nežinia.

Pradžios mokslą M. Koper- 
■>zv. Jono mo

kykloje, Baigos ta mokykla, 
instojo in Krokuvos universi
tetą, kur studijavo

nikus ėjo Torne 
f

T k 
Baigos

paliko paezia 
ir viena sunu

Į

*" ka po profesorium Brudzews- 
kio.

1506 mete

ma tenia ti-

Kopernikas su-
: gryžo in Lenkija ir apsigyve
no, vyskupo L. Vacenrodes bu-

su bažnytinėms apeigoms Szv.
Jurgio bažnyczioje.

— Pardonu komisije aline- 1
te praszima

p. j kuriu apie 10 motu atgal papjo

J

Jono Szuszinsko.

jaigu ka- 
dio-

t Subatoje mire A n t a na s 
Dranginis, 1226 E. Centre uli. 
Velionis 
dukteres ir 
atsiims Seredos ryta su bažny- 
l'nums pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Laidotuvėms 

grabėrius Traskauc-irzsicme

mirė

paliko 
sunn.

trispaezia, 
Laidotuves

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Pink i Farm . 
Mahanojaus 

gero
ir i 

prie gero trakto, 
m a.s k n rm me 
ir užeiga. Viskas 
me. Loon ninka.;

Jei jums suskausta nugara keliant 
sunkesni daigta, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, jeigu “slogi 
yra insedus jusu nugaroj,” arba jeigu 
jus keneziat nuo lumbago, vartokit 
Red Cross Kidney Plaster’i ir jus bu
site palaiminti, greitu laiku susilau
kė pagelbos.

Daug yra priežaseziu susilaukt szi- 
tu pažymėtinu rezultatu. Plasteris 
teikia pagelba silpniems skaudamiems 
muskulams. Jis suteikia nuolatini au- 
tomatiszka masaža su kiekvieno kūno 
judesiu, suglausdamas ir stimuliuo
damas cirkuliacija kūno apimtam au
diny. Bet svarbiausia gydomoji ypa
tybe Red Cross Plasterio yra ta, kad 
jis persisunkdamas per oda tiesiog in 
skaudamas silpnas vietas, pavargu
sius muskulus paszalina skausmą ir 
atgaivina sumenkusius nervus ir at
stato muskulus reikalingus suteikti 
jums normale stiprybe.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney, Piaster’! su rau
dona flanele užpakalyje ir jus turė
site didžiausia pagelba greieziausiu 
laiku. Gaunamas visose vaistinėse.

<«

net pats užveizdetojas su laiku 
apsiprato ir nepaisydavo to 
pavestos jiems girios nevidono.

Karta kunigą i ksztis, valdy
tojas tu giriu, surengė didele 
medžiokle. Svecziu buvo daug, 
bet ne daug geru medžiotoju. 
Per tai prie puotos po medžiok
lei butu neužteko mėsos, jei gi
rios užveizdetojas nebūtu susi
pratęs .paszaukti taji girios ne
vidoną, kuris ir pristatė apsz- 
cziai pau'ksztienos ant puotos.

Bet senis ncgyyeno vienas
Laike pas save s i ra t u ka, 

sunu savo pusseseres. Vaikiu
kas, i 
sinakra 
dėjo nei idijotas. Buvo vienok 
energijos, 
jautrumo tame 
me, 
užsimovusiame sena kareivisz- 
ka kepure ir inlindusiame, nei 
in maisza, in audeklini žiponu- 
ka. Negalėjo kitaip uzrodyti 
vaikiukas, gyvenantis prie taip 
sziurk'šztaus ir paniuraus se
nio, kuris kiekvienu pasijudi
nimu užtraukia nepasitikėjimą 
kurio kailiniuota ruda barzda 
bjaurina ir taip nedailu veidą, 
o sti'klines akvs reiszkia nuož
mumą.

Vaiko niekados neglamono- 
Grcicziaus jo heapkente, 
neiszdrysdavo tai parody

ti. Vaikiukas taipgi prie jo ne
siglamonėjo. Pamatęs seni jis

tos surėdymais. Žodžiu vienas 
apie kita nesirūpino ir tik per

gyventi krūvoj.
Buvo tai pradžioje vasaros. 

Medžiu lapai iszleido smalini 
k vepejima. 
skambėjo

J

sziu r-

vainojo. Czia jis turėdamas lai
ko daug dirbo 
mokslui. Iszgyvenos pas 
kapa 10 metu buvo 
1516 mote Alensteiman, 
buvo vyskupystes dvaru 
dytoju.

1531 mete 
stojo kunigą vos, nors vazine 
davo retkareziais kaipo tardy
tojas.

Mikalojus Kopernikas 
žymėjo savo uolumu ir dideliu 
pasiryžimu mokslo darbui. Mi
re 154.3 mete Gegužes menesio 
23diena, palikdamas 
siirs nuopelnus 
mokslui.

astronomijos 
vvs- 

iszkeltas 
kur 
val-

1

ve lovoje savo dranga, 
likos nubaustas ant viso 
■’flsezio in kah'jima.

Praeita Ketvergo vaka- 
atlanke p. Motiejų Kup-

< zinska p. S. Gegužis, preziden
tas Susivienijimo Lietuviu 
Amerike, su pacziule, p. Anta
nas Sa kala nekas, grabori us, su 
pacziule, p. F.W.S. Boczkaus- 
ka:, redaktorius “Saules,” su 
pacziule — visi isz Mahanoy 
Lity kaipo ir poni Karpauckie- 
no su dūk t ere, poni Miklauc- 
kiene ir p. Burba isz miesto. 
Tikslas atsilankymo buvo pa
sikalbėjimas apie jaunas die
nas nes p. Kupczinskas pažysta 
redaktorių “Saules” nuo ma
žo vaiko kada da gyveno Ply- 
mouthe. Vakarėlis buvo pra
leisi a, linksmai, o pavieszini-

sveteliu per p. Kupczinska
preke. Kreipkitės ant adreso:

už k a 
gv-

sau.

nuolat pasiriszos skuduriu„*,r •buvo bridkus, iszvciz-

vj

ra

Susi vienijimo

Saules

i mas
I buvo tikrai karaliszkas už ka
Į

i sudeda jam szirdinga aeziu

Kopernikas 
nors

nu

atsi-

didžiau- 
astronomi jos

— - IW. !■ S - „ - . . ■ I

II Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos banJ’osia žinonys 
turi sudeja $121,166,736.57.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W.
Teipgi namai ant 

galo
Parsiduos už prieinama

Centre St.
dvieju szeimynu ant kito 
loto.

jo
no rs

45 akeriu arti i 
kitu
. Didelis na-

miestu,

L*:
oro. sveikatos ir ilgo amžio.

Scranton, Pa. Diena _9I t. f.)

Walter Zotuskev 
300-302 Zetuskey Bldg.

Erackville. Pa.

randasi salimas Sausio likos užmusztas per trr pasiskaitimo knygele no. 199
1 • t_____ _ n_______  ____ :___ r____ no 11 i v .geram padeji- 

blogos svei- O

melancholijos ir 
iszblyszkusia- 

nuvargnsiamo sutvėrimo,

atsitolindavo, ir grožėjosi gam-

tai jie galėjo

negirdėjos. Stirna 
begiodam.a apie tvartuką, 
gailiai bliovė, tai vėl lyg verk
dama dejavo ir szaūke uždary
tus tvarte vaikelius. Tuokart 
atsi'szauke tvarto ir stirnukes 
skverbdamos in ta po duru ply- 
szi savo mažyczius snuknezius. 
Stirna atsigulė ant žemes, isz- 
sižiojo tarytum mislydama, ka 
turi daryti. Pankui vėl sublio
vė — ir vėl su nekantrumu at- 
siszauke uždarytos stirnukes.

Vaikas patyka pakilo, kad 
geriaus galėtu prisižiūrėti tai 
scenai. Veidas jo paraudonavo, 
jis buvo perimtas gailesezia. 
Kraujas jo dege. Gyvendamas 
tarp giriniu žvėrių ir pauksz- 
cziu jis neiszmoko apsimislyti 
ir klausyti savo proto — klau
so tik savo szirdies jausmo. 
Greitai prisiartino prie tvartu
ko ir vienu mostelėjimu rankos 
atidarė duris...

Stirna iszSigando ir atszoko 
kelis žingsnius atgal, bet vai
kui pasirodė, kad ji moldžian- 
eziomis akijnis žiuri in ji, o jos 
balse vaikas girdėjo praszyma. 
Kad persigandusios stirnukes 
nebego laukan, vaikiukas pats 
inejo in tvartą, paglosto jas ir 
iszstume per duris. Tos links
mos nubėgo pas motina. Už va
landos vaikas nemato nei stir
nos, nei st i m u'ki u.

szviecziant dar
, scena 

baisi....T

MALDA-KNYGES

n

576

.......................... 12.00
Mažas Naujas Aukso

viską 
ties 
n i am pažarui 
paniūra

O vaikas aprimo, ar tik nu
davė ramuma, kas ypacz dar 
labinus erzino seni. Vaikiukas 
nudavė ramuma net, kada se
nis szetoniszkai szypsodamasis 
iszsieme isz kiszeniaus savo di
deli peili ir pradėjo drožti sza- 
ka, ant kurios jis kabojo. Akys 
jo sužėravo, veidas pabalo, 
gerkle tarytum kas užspaude, 
jis negalėjo nei lupu atverti ir 
bakas apmirė; neiszdave nei 
praszymo, nei paniekinimo bal
so. Negalėjo nei atsidusti. O 
senis pjovė szaka vis daugiau. 
Szaka jau siūbuoja, jau plysz- 
ta nuo kamblio; vaiko plaukai 
ant galvos atsistojo: jis su sza
ka sviro žemvn. Peilis vis dir- 
ba savo ir meta nuo szakos 
skiedra po Skiedros..Kas tai :u- 
braszkejo prie kamblio, szaka 
apsisuko ore ir nupuolė...

Senis gafl neatjautė pasek
mes savo darbo, gal norėjo tik 
pagazdinti vaika ir priversti ji 
nulipti, gal nenorėjo 
žmogžudžiu, nes riktelėjo ir 
norėjo sulaikyti szaka, o su ja 
ir vai'ka. Bet szaka iszsprudo 
jam isz ranku ir senis girdi, 
kaip jos lapai atsimusza in ak
menine pakrantes siena... O isz 
tarpo tu lapu žiuri ant jo pa- 
riszta to purvino vaiko galvu
ke pora žeruojaneziu akucziu, 
siausdama jam prakeikimą.

Seniai jau užponavojo ramu
mas, o tamsa uždengė senio 
bjauru darba... Tiktai ten kur 
ant®* pievos mažos stirnukes 
lin'ksmai glamonisi prie mot- 
kos....

. •••$1.50

veidas

No. 165 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinclis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadejimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

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

No. 187
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. .. .

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

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

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

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

Visuomet,

gaivinanti kvepejima. Visa, 
apielinke skambėjo nuo 
paukszteliu eziulbejimo. Girios 
proszvaistose pieveles užklotos 
žvdiiicziomis 
karžygio

ki Jurgis Paruseviczius, 2810
1 Marion Avo. Velionis likos pu 

kiltos, turi nusiduoti in ligoh- laidotas 3 Vasario 
ž pigia ■ finoms apeigomis i i • /* I i v •• n

1 
ma su bizniu ir padaryti gera i daug

Kreipkitės tuojaus 44 metus, paliko
(Feb. liudimia moterių Ona, dvi duk- 

! tores, Helena. 10 metu ir Mar- 
' gar iota 15 metu.

būti, todėl parduos 
preke. Gera proga

1

į U 11- 1<

u z 
pirkti far

su bažny- 
Szv. Juozą 

po bažnyczioje, kuri palydėjo 
žmonių. Velionis turėjoVelionis 

dideliam nu-

sunu Juozą
14 metu — tris seseres Marijo- 

Pukevicziene ir Benedikta

gyveninia.
ant adreso.

Wm. K u n se v age
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.
- na

Jakalena Simpsone, Pa., o He-
I Iena Litvinskieno ir broli Joną

Lietuviszka mergina prie Scrantone, Pa. 
darbo in Lietuviszka hotel!.
Darbas lengvas ir gera mokes \relionis

REIKALINGA.

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Klausimas Sav- 

žinei — Virokas Snierties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. .15c.

W. D. 1JĮOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Bausme Dievo Musu 
j^ 

, kada vie
šai! gulėjo kur po medžiu

NAUJAS MUZIKALISZKAS 
I&ZDAVIMAS.

gėlėmis, 
szirdis taksėjo;

jauto save laimingu 
n as
ant vejos.

Senis užbaigė trumpa savo 
lauko darbu ir iszejo iii giria 
ant paprasto tau amato, o pur
vinas, bridkus vaikiukas bėgio
jo ,po tankumynus, 
verstoms akutėms 
damas prigimties g
taip pasielgdamas, lyg ir jis 
pats butu dalele tos prigimties, 
kuri nors neglamonėjo jo, bet 
vis-gi kente, kada kiti žmones 
juokdavosi isz jo mažos pase- 

burnukes,

są vo rsz- 
prisižiuro- 

rožybems ir

perszirdes.

nes
likti Lietuvinzk** Graboriu*

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

5 10 W. Sfirure M., 
MAH IMOT CITT, PA

306 MARKET ST , 
TAMAQUA. PA.

Tyku, tuszczia ir ramu... Se
nas gluosnis kraszte pievos už
sidengė melsvai palszu vakaro 
ploszczium.

Ant takelio girioj davėsi gir
dėt szlamejimas — lyg kas ei
tu. Senis artinasi, mosuoja ran
komis — matyt
Vaikas dasiprotejo, kad senis 
ant jo indukes, pertai bego in 
giria pasikavoti. Senis suniur
nėjo:

— Palauk, prakeiktas snarg
liau!

Ir pradėjo vaika vytis. Dra
bužiai ,jo plevesavo.t o bėgant 
muszo ji jaunos drūtos medžiu 
szakos. Bėgantis apėjo vijiką, 
bet vijikas savo pusėj turėjo 
praktif zkuina ir piktumą. Ma
tydamas, kad neiszbegs, vaikas 
nusistvere už szaku didžiojo 
gluosnio, 'kuris drauge sil ke
liais kitais didžiuliais vieszpu- 
tavo pakrantėj. Mat toji, isz 
vienos puses iszrodanti visai 
nedidele kalva, isz kitos — lei
dosi staeziai, lyg Akmenine sie
na. Ant pat kranto riogsojo tas 
gluosnis. Žemai sriuveno upe
lis.

Akys seno medžiotojaus žė
ravo; isz piktumo jis dantimis 
grieže. Sustojęs ties gluosniu 
dirstelėjo in virszu ir liepe vai
kui lipti žemyn. Bet tas nesi
judino. Purvina jo galvuke 
tarp žaliuojancziu lapu iszrode 
ant beždžiones galvos.

— Asz tave nžszausiu! szu- 
nio tu!

— Užszaukito, — nusiszyp- . 
sodamas atsake vaikiukas, ma
tydamas, kad senis neturi prie 
savos szaudyklos. .

dienomis likos 
suside-

at-, o Lietuvoje tė
velius, 4 seseres ir viena broli 

paėjo isz 
greitai per gubor., Vilkaviszkio par 

girdu kaimo iii Amerika atva 
žiavo 1904 mete, 
žmogus ir mylintis visus.

mergina > J

t is. Atsiszaukite 
laisžka arba galima matyti: 

'’Mrs, James Boss, 
Leaders Hotel 

Pa.tl6) St. (’lair
Bell Phone 1374 J-l.

»

ANT PARDAVIMO.

Namai ant trijų 
geroj vietoj ant didžiosios uly- 
czios. Namai tinkami ir del bi 
le kokio biznio, 
ant adreso.

• S. Kurnėki,
455 Sunbury St., 

Minersville, Pa.

Suvalkų
Viz-• *

Buvo doras

Worcester, Mass. — Fabijo- 
------- nas Spitaliunas apleidęs <savo 

vaiku, 
rimo nuo savo 

szeimynu. moteries Antaninos. Kovo me-. 
nesyje bus teismas, kuris nu-! 
spręs kam duot persiskyrimą. 
Už moteri stoja advokatas Ig
nas J. Barkus.

moteri ir du \
1 jeszko persiskyri

dabar

liu chorui kutu

Tomis
spaudinta “Bijūnėlis
dantis isz 21 Lietuviszka dai- 

maiszvtam
riems balsams, muzika kompo-
zituota per prof. J. A. Žemaiti, 
315 S. West Str., Shenandoah, 
Pa. Kas pirks 10 gaus 20% nu
mažinimą, 20 knygucziu 35% 
o 30 knygucziu N50%. Viena 
knygute kasztuoja $2.00.

pridengtos

sze isz

Kreipkite.

tl7.)

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, hz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 

hz r as ta ii

— Pradžioje pereitos savai
tes numirė Jurgis Valinczius, 
senas Worcesterio gyventojas 
ir vienas ir pirmųjų Szv. Ka
zimiero parapijos stegeju. Jis 
zimiero parapijos steigėju. Jis 
pinese, su bažnytinėmis iszkil- 
memis.

ryte,

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuyiszlcas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobiliu# ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legialiszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

gyvulėlius ir vėl uždare.

NAUJAS SLAPTYBIŲ 
ISZRADIMAS.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

pinigais ne .įtampomis), 
parduodama vien tik per

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

— Penktadienio ryte, po 
trumpai ligai, mire Anele Ga
lini u te — Jezukieno. Laidotu
ves buvo Pirmadieny j isz jos 
namu, 126 Sterling St. Ji pa
lieka vyra ir maža dukrele ir 
tėvus, brolius ir seseris gyve- 
nanezins Lietuvoje.
' Lai abu ilsisi ramiai ežioj 
szalėlėj. ’ — A. L.

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t .t 
820 W. C«ntr« St. Mahanov City. P«

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

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

n usios 
didele kareiviszka kepure.

Ore pakilo pavasarines si
dabruotos miglos. Dode parno- 

girioja dvi mažytėlės
stirnaites, kurios taip gailingai 
bliovė, kaip verkia atskirtas 
nuo motinos kūdikis. N.eno- 
roms suniurnėjo ant vaikiuko, 
godžiai žiurinezio in stirnukes 
— atidarė tvarta, inmeto in ji

i

Vaikas atsigulė ant drėgnos 
vejos, tik ka at’sigerusios szilto 
lietuko ir, dairydamasis apie 
savę, užtėmi jo takeli, vedanti 
per krūmus prie tvarto lange
lio; mate jis, kaip mažytes stir
nukes susispaudė kampe dūsa
vo ir želabnai bliovė... Ir paju
to vaikas tikra pasigailejima, 
o kada atsiminė, jog dedo jas 
tik dėlto parnesze, kad rytoj 
suvalgyti, pajuto baisia, link 
dėdės, neapykanta, o 'sykiu ir 
tokia gailesti, jog norėjo rėkti 
ir verkti, 'kad tik palengvinti 
sujudintai szirdžiai. 

. . _ _ ■ • . .,s . . <

Noužilgio (lede atsitolino, in- 
sakydanuu vaikui, kad novars-* 
tytu tvarto duru. Vaikiukas 
linkterėjo galva, apsiverto ant

Tuom tarpu senis numėtės 
kailinius ir klumpes, gabiai

Kas loszia kazyrose, nusipir
kite szia knygele. Parodo kaip 
laimėti. Prisiunskitc 25c. stvm- 
ponis. 1.17

/

«

P. Mikalauskas
248 W. 4th St., 
So. Boston', Mass.

Juozas Karaszauškas
LIETUVISZKAS AGENTAS

---------------------7-
Apdraudžia namus, rakandus, 

automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137 -139 W. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimąjį Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Gralklazku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtlnlku 
lazguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda tmogaua ateiti. Su 
Palemono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI Už...................

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY OITY PA.

25c.

4




