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ISZ AMERIKOS
VARYS TĖVUS

ADGAL
TĖVAI KURIE APLEIDO 
SAVO SZEIMYNAS TĖVY
NĖJE BUS SUGRAŽINTI 

ADGAL.

Washington, D. (’. — Kon
gresmenas Samuel Dickstein 
isz New Yorko, innesze byla, 
kuris jaigu pereis, iszvarys isz 
Ameriko visus svetimžemius, 
kurie in ezionais pribuvo, pa
likdami savo szeimynas tėvy
nėje ir apie ja i.sos užmirszo ir 
nesiunezia pinigu ant juju už
laikymo. Kongresmonas Dick- 

sako, buk svetimžemis, 
užmirszo apie 

ežia ir vaikus tėvynėje,

svetimžemis 
savo pa- 

nesi- 
rupins apie ja ja kad ir in ezio
nais partrauktu, todėl neužsi- 
tarnauja idant pasiliktu ezio
nais Ameriko.

Badai szita byla ketina su- 
fzelpti ir kiti kongresmonai ir 
tam pritarė, nes ezionais Ame
rike randasi tukstaneziai tokiu 
žmonių kurie visai nesirūpina 
apie apleistas szeimynas Euro
poje, o ezionais gyvena su ki
toms moterims.

Tokius
.‘uraszinet valdžios inspekto
riai ir ketina visut sugražinti 
adgal isz kur pribuvo.

MUNSZAINE UŽMUSZE 3

stein 
kuris

jau pradeda 
valdžios

v vinis

MET*0 KŪDIKI^
Pittsburgh, Pa. — Munszai- 

ne buvo priežaste mirties trijų 
metu Miko Soliezo, 
linkai. Jurgutis, 
pavojingai serga ligonbuteje 
nuo tos paezios priežasties. Ant 
daktaru užklausvmo kur vai
kai gavo munszaine, Jurgutis 
atsake,4buk jojo motina gere 
munszaine laja diena ir davė 
stikleli vaikams, 
no, kad kas toki 
ka munszaines ir pastate ant 
stalo, o vaikai patraukė kelis 
gurksznius isz bonkos. Soli- 
cziai kaltina koki tai žmogų 
isz West Wilmerding nuo ku
rio pirko lionka 
Palicije nusidavė pas ji, padare 
krata ir surado galonu tosios 
namines.

o jojo bro- 
szosziu metu

Tėvai aiszki- 
atnesze bon-

nmnszames.

110 VALANDŲ IN-

— Dvieju 
visa

szuo,
STRIGĘS POŽEMINIAME 

URVE, BET LIKOS 
ISZGELBETAS.

Woodruff, S. C.
deszimeziu vyru kuopa 
nakti dirbusi kirtikliais ir kas
tuvais, pagaliau iszgelbejo vie
tos farmerio F. Kelly szuni,szuni 
kurs buvo instriges ilgame po
žeminiame urve, lygiai taip, 
kaip nelaimingas 
liūs, kurs 1925 motais 
instriges Sand Cave urvo.

Kelly buvo iszojes medžioti. 
Jo szuo, vydamas lape, nusivi
jo ja in gilu urvą, ir ton i įstri
go. Kelly papasakojo atsitiki
ma kaimynams. Žmonėms pa
gailo szuns — geriausio žmo
gaus

lygiai
' Flovd Col- 

žuvo

draugo — ir tuojau susi
darė būrys vyru ji gelbėti. Dar 
bas buvo nelengvas, teko ne 
tik kirtikloi ir kastuvai vartoti 
bet ir dinamitas uoloms dras
kyt ligi pagaliau sziandie pri
sigriebta prie szuns ir jis isz- 
gelbeta gyvas.

Urve instriges szuo iszbuvo 
T10 valandų. Džiaugėsi jis —• 
kaip 'szuo kad moka savo 
džiaugsmą ir dėkingumą pu
rei kszt i—iszgelbetarf, bet taip
jau džiaugėsi ir jo gelbėtojai, 

> iszgelbeje gyvo sutvėrimo gj • 
rasti.

&
NUSZOVE SAVO MEILUŽE; 

PACZIOS SESERĮ.
Cricago. — Einantis in dar

bą darbininkai prie 18 ir Keel
er avė., rado du lavonus — nio • 
teriszkes ir vyro.' Motu’iszkes 
lavonas, pervertas dvieju kul
kų, gulėjo ant ulyczios, o vy
ro lavonas gulėjo dirvoje,
kokiu 50 pėdu nuo pirmojo la
vono, netoli gi jo rankos gulėjo 
su iszszautoinis penkiomis kul
komis revolveris.

Tyrinėjant pasirodė, kad la
vonai vra David L. Rosenthal, 
31 metu, 1349 S. Keeler avė., ir 
jo paezios seseries p-les Minnie 
Glick, 25 metu. Spėjama, kad 
jis ja nužudė ir paskui ipisižu- 
de.

Sužinota taipjau, kad per ke
letą metu taip ju buvo meilisz- 
ki rysziai. Apie tuos meilisz- 
kus ryszius tarp jos vyro ir jo^ 
sesers pastaruoju laiku sužino
jusi ir Rosenthal pati. Gal but 
nujauto ir kiti gimines. Grasi
no kilti skandalas. Kati to skan 
dalo iszvengns, spėjama, ir in 
vyko szi baisi tragedija

LIETUVYS LIETUVI 
NUSZOVE.

Chicago. — Pereita sanvai- 
tia savo restorane ir minksztn- 
ju gorimu instaigoj prie 1203 
S. 52 Avė. (5145 Roosevelt 
Road), Cicero, tapo nužudvtas 
Lietuvis Joseph Ydknis, 30 me
tu, 16.37 So. 50 Ct., Cicero, bu
vęs policistas. Nuszove ji kitas 
Lietuvis John Valintis, kuris 
pas ji dirbo už patarnautoja 
ir tik kelios dienas atgal liko 
ph^znliift'a'R'f'iz darbo. ‘ ‘ ‘

Vai intis paseko Yokni in 
prausiamaji kambari ir ten pa
leido du szuvius Yokniui in nu
gara. Kada policija atvvko
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DU-KABT SAN VAITIN1S LA IK K A SZT1Si“SAULF”
' ISZEINA KAS UTARN1NKA Ui PETNYCZIA.

fremunerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto >8.00.
Kuopoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso meto.

LalazkOB ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adresm
W. D. BOOZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STS.,

W. B. BOOfKOWHKI, Pre«. A Kgr 
F. W. BOOBKOWHK!. K4lUr 38 METAS

už]KAIP BUVO ISZŽUDYTA 
VISA SZEIMYNA; BLAUZ 
DŽIU BERNIOKAI SUSEK

TI IR ARESZTUOTI.

Kada policija
Yoknis dar buvo gyvas, bet be
vežant in ligonine pasimirė. 
Valintis gi tapo aresztuotas ir 
bus atiduotas grand jury, 
isznesztu formali apkalthiiina 
už žmogžudy be. Valintis buvęs 
tiek girtas, kad policija ilga 
laika negalėjusi su juoisusikal- 
beti.
TRYS VYRAI PASAMDYTI 

NUPJAUTI MOTEREI 
NOSĮ.

Koks tai pik- 
ir didelis pavyduolis 

Frederick Clarence Scott, gra- 
borius ir pirklys, taip pavyde-

b

Toronto.
czurna
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TRYS U2MUSZTI EKSPLOZIJOJE BAŽNYCZIOJE
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Isz Visu Szaliu

PASTATYS PERU ANT

IWtnmt

KOJŲ.
George 11. Stevenson iszva 

žiavo in Peru, pa-tatyt i ta ji >n 
bankrutijusi sklypą ant kojn ir 
iszmokinti tenai!ini prezidentą 

vest i ui m n

e

r it

•K ‘4t

1
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Sztai griuvėsiai First Con grCgat irtnal hažnyczios Toledo,

RAZBAININKIU
KAIMAS

VISOS MOTERES NUŽUDĖ 
SAVO VYRUS IDANT 

BŪTI NUO JUJU 
LAISVOS.

Nova Lodoga, Bosiję, 
toli nuo ezionais, likos 
tas kaimas, kuriame 
vien tik naszles, kuriame 
rado ne vieno vyro, ar tai buv

Kaunas. — Kaip jau buvo 
savo laiku spaudoje minėta, 
1926 mete Gruodžio 27 dienas 
9 valanda vakaro invvko 
Blauzdžiu kaime, Žeimiu vals- 
cziuje, 
ž ve r i'sz kas i szž u d vn i a s 
ežio Szimtonio Jono 
Nusikaltimo vietoj buvo toks 
reginys: priesz apdegusi narna 
ant kiemo iszvalkioti pusiau 
apdege vaiku ir suaugusiu žino 
niu lavonai. Szimatonks Jonas 
72 metu buvo pavyzdingas Ir 
pasiturįs 40 deszimtiniu ūkinio 
kas.

Minėta vakara kai kurie 
kaimynai 'apie 7 valanda vaka
ro mate pas Szimatoni szviesa 
bet niekas, kai paprastai, 
kreipe jokios domes. Praslin
kus porai valandų, kainu* pasi
girdo szauiksmas “dega!” ‘de
ga!” ir apie Szimatonio degan
ti narna susirinko žmones, pra
dėjo kelti szeimininkus.

Nesulaukdami isz vidaus at
sakymo, iszmusze Įauga, 
kuri inlinde pamate baisu 
gini: pats Szimatonis, jo žiilo- 
na ir ^vyriausias sūnūs gulėjo, 
aukszielninkį ant žemes negy
vi.

Kaimynai tuojau isznesze 
po to pradėjo 

, isz kuriu 
du atrado ant pecziaus, ketvir
to vaiko nerado ir mane, kad 
jis kur nors pasislėpė.

Po to emo gesinti deganti 
narna. Likvidavus gaisra, prie 
apžiūrėjimo rado ir ketvirtą jį 
vaika sudegusi. Padarius gydy 
tojui skrodimą nustatyta, kad 
Szimatonis Jonas 
szuviais isz ‘ 
szautuvo. Jo žmona Zofija, <32 
metu amžiaus nužudyta taipo
gi szuviu in szona. Suims Pet
ras 12 metu amžiaus nužudytas 
ant pecziaus peiliu in krutino, 
Suims Bolvs 8 metu

vakaro

Kėdainių apskrityje, 
pilie- 

szeimos.

vakaru kai

juos in kiemą, 
jeszkoti kitu vaiku

ka,d •

nc-

pro
re-

nužudvtas 
medžioklinio

amžiaus
jo tavo'paežiai kad supykęs pa- rnstns taipjau ant pecziaus nn-
samdė tris vvrus Charles Good
win, Harry Palmer ir James 
IF. Williamson kad subjaurin
tu jai veidą ir nupjautu uosi. 
Scott prižadėjo del sziu vyru 
pamokėti už ta dailia po $100; 
apart szio davbo, prižadėjo da- 
moketi da $500 jai sužeistu ko
ki tai neinvardi'iita žmogų. 
Scott tapo suimtas kad paty
rus jo smegenų sveikumą.

NELAIME KASIKLOJE. 
TRIS UŽMUSZTI.

Port (’ailion, Pa.—Tris vyrai 
likos užmuszti o vienas pažeis- 

anglios 
South Penu kasi kloję praeita 
Sereda.
Sinkeviczia
Feliksas B u ne r ir Wm. P lu li
kot isz Minersvilles,
tas yra Franas Žagarinskas 
ir isz Minersvilles.
1,000 KAREIVIU ISZPLAU- 

KE IN NIKARAGVA.
Philadelphia. — Vela iszplau- 

ke in Nikaragva tūkstantis 
Amerikoniszku kareiviu su 
daugybe amunicijos ant laivu 
Henderson, ant apsaugojimo 
tenaitinio Amerikoniszko tur
to ir apmalszinimo pasikėlimo 
kuris yra pavojingas del Suv. 
Valstijų, nes Meksika pakurs- 
tineja tenaitinius gyventojus 
pricszais musu sklypą. <

tas per. nupuolimą

ržmuszti yra Jonas v
isz Port Carbon,

o pažeis-
v ra

žudytas tuo paežiu durtuvu lu 
krutinę. Simus Jonas 6 motu 
amžiaus veik sudegęs ir isz jo 
liko tik sudegęs anglies szmo- 
tas su nužudymo ženklu kruti 
nėjo, ir įsunus Stasys 4 metu 
amžiaus rastas ant motinos ko
jų nužudytas keturiais durtu
vo smūgiais. Gulėjo jis ant mo- 
dinos ikoju, matyt, joszkojo jos 
pagelbos.

Žmogžudy bes vietoje nieko 
intartino nerasta, visi pėdsakai 
buvo isznaikinti gaisro, stip
raus vėjo ir lietaus ir nebuvo 
žmonių, kurie ka nors apie tai 
žinotu. Czia buvo sunkus poli
cijai darbas, kuri vis tik szio- 
mis dienomis iszaiszkino.

Žmogžudžiai pasirodė esą to 
pat Blauzdžiu kaimo gyvento
jai: Bagdonas Vadovas ir Jan
kumis Juozas.

Po tėvo mirties Bagdonas li
ko 4m., augo neprižiūrimas Ry
goj, kur susidraugavo su val
katomis. Mokytis amato tingė
jo ir dabar gyveno pas patėvi.

Jankumis neteko tėvo 9 m., 
motina blogai prižiūrėjo, mo
kytis tingėjo, gyveno palaidai, 
nors paaugės pradėjo ūkinin
kauti aut 27 ha. Pradėjus jam 
girtuokliauti, motina nedave 
pinigu, tada vageziomis pra
dėjo pardavinėti miszka ir ge
re.

A* v/ 7 ii;

Ohio, kurioje kilo ek.‘plozlje ir ugnis isz nežinomos priežas
ties kurioje žuvo trys žmones. Bledcs padaryta ant $.300,000. 
Badai kas to'kis pakiszo po bažnyczia bomba.

Vi Iniaus 
Jalbžikovskio

Bagdonas pasi-

Dar 1926m. Lapkriczio men., 
Jankūnas važiuodamas isz ka
riuomenes atostogoms pakeliui 
užsuko pas Bagdoną Vaclovo, 
ten insigere ir susikalbėjo eiti 
apipleszti Szimatoni Joną. Jan
kūnas tuomet buvo ginkluotas 
revolveriu, o
ome basi i ir nuėjo. Bagdonas 
'atsistojo sargyboje, ■ o Jankū
nas iszmusze lango ir jau no
rėjo lysti vidun, bet Szimato- 
nio szeimynoj pakilo triuksz- 
mas ir pleszikains teko bėgti.

Pereitu metu Gruodžio men, 
25d., .tai yra 
diena, paš 
cziuosna jo draugas Bagdonas 
Vaclovas ir besikalbėdami pra
dėjo vienas kitam skunstis sa
vo Hikiinu. Bedejuodami nuta
rė ploszi kauti.
ant Szimatonio Jono,'bet ir szi 
karta Szimatoni apipleszti 
jiems nepavyko. Pagaliau

Nu ledn*-pirmąją 
Jankumi užėjo sve-

H

GRASINA LIETUVIU 
KUNIGAMS.

Del pasirodžiusiu Lietuviu 
spaudoje žinių apie 
arkivyskupo
darbus, nukreiptus priesz Lie
tuviu ir Gudu dvasininkus, 
okupantu valdžia vietose griož 
tai inspejo Lietuviu kunigus, 
matyt manydama, kad žinios 
del arkivyskupo darbeliu isz 
ju kilusios.
PIETŲ SLAVIJA UŽMEZGĖ 

RYSZIUS SU LIETUVA. 
Rietu«slavijos vyriausybe, ii

Vėl apsistojo

Szimatoni
nepavyko.

Gruodžio 27d. vakaro metu ga
lutinai susitarė nuvyko pas 
Szimatoni Joną ir invvkde se- Ir
nai sugalvotąjį plana. Bagdo
nas po szio invykio rasze savo 
pažinsi amam iii Ryga laiszka
kuriame pažymi, jog jis esąs 
žmogžudys ir kad jam reikėsią 
greitai skirtis su sziuo pasau
liu. Visa szi didžiule byla per
duodama Kariuomenes 
mui.

DRAUSTOS MEILES 
VAISIAI.

Sziaulenai, Sziauliu aps. (V. 
kor.) — Priesz Kalėdas Žaiici- 
aeziu kaime vvras B. su 
ga V. savo valka vos
nusmaugė ir ten pat in szulini 
inkiszo;bet ylos maisze nepa
slėpsi sužinojo policija, pada
rius tardymą, abu kaltais pri
sipažino ir parode auka szuli- 

Po tardymui abu buvo « *■
arosztuoti apie savaite laiko; 
dabar vėl liuobi iki teismo.

Sausio I diena Liepiszkiu 
kaimo A. Liulis nudure peiliu 
ir pakorė už pecziaus tarnaite

Žmogžudį s tuojaus aresz-
tuotas. %

Dalykas toks buvo. A. Liulis 
nevo-

Teis

mor- 
gimusi,

nyj.

P.

gyveno ant czielo ūkio, 
dės (jo du broliai Aiheriike) ir 

samdyta tarnaite 
pritai-

turėdamas 
su ja gyveno, pakol 
se.”

i 4

Norėdamas kita vesti, ir 
kad toji nekibtu, kur gali but 
beda ir geda, sumano ja paau
koti Dievui ant garbes.

V. K. RACZKAUSKAS 
GRYŽTA IN LONDONĄ,
Kaunas. — Buvojęs kuri 

laika Kauno Lietuvos pasiun
tinybes Anglijoje pirmasis se
kretorius V. K. Raczkauskas 
szįomis dienomis gryžta Lon
donan in buvusia paskyrimo 
vieta.

i

suras- 
gyvena 

nesi-
o

jauni ar seni, visi buvo iszmi- 
ro. Buvojai labai stebėtina, to
dėl valdže nusiuntė in tennis 
kamisije isztyrineti priežastį 
tojo nepaprasto dalyko. Buvo 
tai tikras razbaininkin kaimas, 
nes visos moteros
iszžude, trucizna ar ginklais.

Vadas t uju szeton-bobin bu
vo ūkininke Zofije Davariene, 
kuri buvo viena isz baisiausia 
razbaininkin, kuri buvo apsi- 
vedus tris kartus, bet visi jo
sios

savo vvrus

vyrai slaptingu bildu mi
rė. Dabar visi lavonai likos isz- 
kasti ir pasirodė, kad visi bu
vo užtrucinti. Josios paskuti
nis vvras novos buvo nusken
dęs, bet dažinota, kad toji mo- 

pagelba savo dukters

kaip pasekmingai 
giszkai valdžia.

BANDITIZMO 
INSIVYRAVIMAS

SOV. RUSIJOJ.
— Nežiūrint

, • 1 " " " ■ * ' J

gai žiūrėjusi in Pabalį Įjos Val
stybes ’’ neigiamai, 
nutarė su joms užmegzti diplo 
matiniu rysziu. Pietu-slavijos 
atstovas Vokietijoj eisiąs at- 
vo pareigas ir Lietuvai.
VILNIUJE

pagalinus

kažkoks

PADIRBINĖJO 
LITUS.

Vilniuj susektas
Lenkas Skaržinski, *savo bute,
Traku gatvėje, inrenges isztisa 
dirbtuve litams dirbti. Jis bu
vo spejes iszplatinti mieste ne
maža padirbtu litu. Apygardos 
teismas vis dėlto nubaudė pi- 
nig-darbi kalėti tris, menesius.

A

GRIPAS LIETUVOJ.
Lietuvoj gripo pavojus vis 

dar tebegrosią.
gripu dažniausiai perserga 
gydytojo žinios. Bet isz surink
tu 'daviniu paaiszkejo, kad 

gripu sirgusiu užre
gistruota 2,792 ligoniai, kuriu 
7 mirė, o 1926 mete — 4,694 li
goniai, kuriu 8 mirė.

Nuo sziu metu Sausio mene- 
gripu skaiezius 
pavyzdžiu nuo 

Sausio 15 iki 21 inregistruota 
serganeziu gripu: Ukmergėje 
95, Raseiniuose 11, Panovožyj 
4, Telsziuose 7 ir 1.1.

NAUJAS MUZIKALISZKAS 
ISZDAVIMAS.

tere su 
pirma prigirdė, po tam i n me
te in prūdą. Vyra pirma nugir- 
dev kuri inmete in prūdą bet 
greitai nuo szalto vandens isz- 
sipagiriojo ir stengėsi iszsigau- 
ti in krauta, bet muterc su dūk-, 
toro ji užmusze lopetomis.

Szita motore buvo taip sa
kant mokytoja ir pakurstytojo 
kitu moterių. Jiji buvo taip už- 
sikietojusi ir pripratusi prie 
razbajaus kad mokino ir kitas 
moteros kaip nuo savo vyru at
sikratyt. Szita szeton-bobe su
kviesdavo pas save kitas mo- 
teres novos ant arbatos, bet po 
kožnam tokiam susirinkimui 
ant rytojaus mirdavo keliu 
moterių vyrai. Ant tokiu susi
rinkimu atsibūdavo tikra szu- 
niszka ruja. Isz pradžių suvi
liodavo vvrus in savo namus 
kur vyrai su moterims ir mer
ginoms siausdavo kuonobjau-

, o kada pasigerdavo,o kada pasigerdavoLengvojo tipo riausia
be i n mesdavo juos in tam tikra 

parengta skiepą kur juos api- 
pleszdavo ir nužudindavo.

IS)2"> mete

šio -susirgusiu
Taipdidėja.

Tomis dienomis likos at- 
spaudinta uBijūnėlis” suside
dantis isz 21 Liotuviszku dai
nų maiszvtam chorui ketu- v
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 50%. Viena 
knygute kasztuoja $2.00.—J_ —......  4K ....... . .............

ANT PARDAVIMO.

Tasai žadinimas vyru prasi
dėjo tuojaus po karei, kada tai 
vyrai sugryždavo nuo kares 
namon ir buvo per taisės mote
ros nokoneziami. Moteros, taip 
ilgai vienos gyvenusios, neno
rėjo po vyru noru lenktis ir ant 
tolinus norėjo vesti pa leist u- 
vinga gyvenimą. Vade t uju pa
siutusiu bobų, sako, kad buvo 
plakta per savo vyra tankiai ir 
taip ant jojo inirszo, kad ne 
tik nužudė savo tris vvrus bet 
prikalbino isz’kerszto ir kitas 
moteros idant padarytu su savo 
vyrais kaip ji padare su savo.♦

Maskva. — Nežiūrint kad 
Soviet i joj pleszimai baudžiami 
mirties bausme, 
bekilo insivyravęs

Riazanej pleszikai, noroda 
mi atimti 60 doleriu paskerdi* 
Fiodorą Kunina, jo žmona i<‘ 

'• peniceUi t^iFRu.
l’aganroge viena pleszikn 

banda, operavusi per daužia u 
kaip metus laiko, užmusze art 
pusantro szimto kaimiecziu.

Chabarovėįkas, Sibiras.
Du buvę caro armijos oficit
rai tapo pasmerkti suszaudvti. 
Buvo kaltinami del organize 
vimo pleszikn bandų, 
pastaruoju* laiku operavusios 
Amūro srity ir napildžiu<ios 
daug žmogžudybju.

APKALTINTI 
ESTONIECZIAI.

Leningradas. —- Sovietu t<*i> 
mas sziandie Vasario 17 dien i 
pasmerkė tris Estijos pilic- 
czius, kaltinamus d<*l sznipavi 
mo, del teroristiniu aktu ir del 
sąmokslo užmuszt i Ado Birka 
buvusi Estijos minisleri Sovie
tu Rusijai.
Vienas kaltinamųjų pasmerk

tas suszaudyti, dn kiti nuteisi i 
vienas aszt uonerius,

bandit izmas
visoj Rn-

viena

i

kurio'*

pilie

20 knyguesjin 35%

4

Namai aut trijų szeimynu, 
geroj vietoj ant didžiosios uly- 
ęzios. Namai tinkami ir del bi
le ’kokio 
ant adreso.

S. Kunicki, 
455 Sunbury St.

ALIENTAI MOBILIZUOJA- 
SI; 65,000 SUSTREIKAVO.
Shanghai, Kinai — Kuomet 

ateiviai skaito savo armijos 
jogas; invairiu dirbtu\du Ki
nai sustreikavo 65,000 asmenų. 
Streiką invykde Cantonese pro 
pogandistai kad apvaiksztineti 
pergalejima armijos Marshalo 
Sun Chuan-Fang’s pulko Hang 
chow’e. Priežastis streiko kad 
sumažinti jėgas szios Provin
cijos Valdytojo idant prasky

biznio. Kreipkitės

t!7.)

kalėti: 
antras vienus metus.

ATSAKIMAI.
J. D. Grove City, Pa. 

gu tavo sesuo turi i.kvata 
žinoti in Brazil i je, tai

Jai- 
va- 

r<*riau 
kad važiuotu in pekla m < taip
galima pavady t i
Žmones isz Lietuvos 
in tonais prikalbinti |xr agen 
tus, kurie prižada jiem.' 
arszesni už Bolszevi 
Kas nuvažiuoje in 
tai pasilieka tikru

Brazil i j<‘. 
važiuoju

roju 
rojų.lu

Brazil i je 
nelaisviu.

Goriau kad tavo sesuo sėdėtu 
ant vietos ir valgytu Ameriko- 
lūszkus pyragus ilo kaip 
griaužt akmenis Brazilijoj, kur 
kupeziai gyvojo tavoro tik 
lauke atvažiavusiu
kurios netekia pinigu ir netu
rėdamas darbo ant galo gauna 
si in paleistuviu urvas. Brazi-

o no

py ragus įle

merginu,

rus lengvesni kelia del Canto
nese pulko.

Lietinga diena perszkadino 
parodoms ir demonstracijoms

Minersville, Pa. isz kuriu butu kilo riauszes. 1 • *

lijo yra del Brazilieeziu 
del Lietuviu.

M. A. Johnstown (dty, III. —- 
-Tusu pinigai palikti gminos 
kasoje Lietuvoje jau senei nu- 
szvilpe po knipeliu ir noture- 
kie vilties ju matyti. Nuraszyk 
in taji gmina o^gal tau atra- 
szys. ■ • r
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

b 
f 
r

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

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate,
60S So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
nisi buvoLondone atsibuvo teismas 

kuris turėjo uusprensti nepa
prasta klausymą, kas iszduoda 
ant Hives daugiau, motore ar 
vvras. Vra lai svietiszkas klau
symas, kuris lytisi viso ap- 
jzviesto svieto.

stobetiiKf, kad tasai 
klausymas atsimusze not in 
Snv. Valstijos, kur motore.* 

didesne laisve ir ge
rove ne kaip kur kitur moterė
lės ant svieto, kur moterėlės 
iszduoda aut savo naudos dau
giau ne kaip vyrai.

Pagal tyrinėjimą vieno isz 
dopartament inio 
Amerikoniszkos 

<

9

I

' ♦

* <*• ‘ 11

L

O

■

Šį*
* A s 4

•f
II
ii

H 
iI

lf ■

I
n

f f

Vieko
atsimusze

Vaisi i jos, 
džiaugė- i

SIUNTINIO PATI.
Mrs. Sterling, pati b’rediiko 

A. Sterling, pirmutinio siunti
nio isz IOlandijos in Amerika, 
kuris apsigyveno Washington, 
D. C.

/ sztoro, tai 
mot eres isz- 

luoda 60 procentą ant savos, 20 
procentą ant namines gaspado-
rystes o 20 procentą aut savo 
vyru. Moteres itzduoda daug 
pinigu ant visokiu tepalu, mil
teliu. plauku, saldumynu, per- 
fumu ii* 1.1., daugiau ne kaip 
vyrai ant gerymu ir tabako. 
Moteres tazdave ant t uju viso
kiu niekniekiu 1!>2(> mete 161.- 
498,.">00 doleriu.

Amerike, jaigii biznieris pra
leidžia deszimts doleriu ant 
piet mi savo kostnmeriu tyks- 
le aplaikymo didelio užkalbini
mo ant tavom, tai iszduoda la
bai
iszduoda 
arbatėles 
daug daugiau. «

Taipgi isztyrineta, kad mo
teres iszduoda deszimts kartu 
daugiau ant czeveryku ne kaip 
vyrai o jaigu juju vyrai yra 
turtingi, tai totnl kada 

pora

atgimimo

šil

imo 

pa-
mire Vasario 1G,

pasiliuosavimo

MEKSIKOS 28- t'

VALSTIJOS
derntažku Mcksiikos valstijn.

“low”
high” augMZtas \'al-

mažai. bet jojo paeziulo 
ant 

SI!
“užkandalo ir 
>avo draugėms

-------------T

Praneszimni isz 
pilni invairiu vardu leksikos 
Suvienytu Valstijų kaip tai 
T i • t x • rrt 4* *

Mek^Ekdj randmne 
žemas ir “ 
st i jas. Žemos valstijos yra ry-

* 'A*

M eksikos

)

tuose — nuo szinurin iki pietų 
— Taruaulip.as Nuevo Leon,

r n

44 iszne- 
>zioja’ pora czeveryku, bet 
vyrai neszioja taip ilgai pakol 
laikosi padai.

Paprastai A me r i k o n i sz k i em s 
vyranv užtenka du siutai ant 
meto kaipo ir skrybėlė ir kepu
re, ta‘t motere su kožna permai
na mados turi turėt nauja skry 
Inde (ka> du ar trvs menesiai 
nauja), nauja szlebiu, ploscziu, 
kailinius ir 1.1. Vvro skrvbele• 9

kasztuojn nuo trijų lyg asztuo- 
niu doleriu o moteres nuo de-

75 doleriu ir dan-

Lietuviu tautinio 
patriarchas, Dr. Jonas Basana- 
viezius, girnias 1851 moto, Lap- 
kriezio 23 diena, kai huvp 
kake lygiai devyni melai 
Lietuvos priklausomybes 
skelbimo.
1927.

Basanaviczini, tuo bildu, bu • 
vo.lemta (Sulaukti vienos savo 
didžiųjų svajonių iszpildymo 
— Lietuvos
nuo svetimo jungo.

Kita jo didžioji svajom*, kad 
istorine Lietuviu sostine Vil
nius pataptu nepriklausomos 
Lietuvos sostine, dar neva insi- 
kunijus. Todėl ir paežiam Ba- 
sanavieziui teko numirti ne iš
kovojusioje savo nepriklauso
mybe tėvynėje, bet po okupan
tu valdžia.

Vilnius dabar, po jo mirties 
ingis Lietuvai dar didesnes 
reikszmes: ne tik kaipo centras 
senosios, kunigaikszeziii vai 
(Irtosios Lietuviu valstybes, 
bet ir kaipo vieta, 
naujosios,.tautiniai atgimusios 
Lietuvos didvyrio kūnas.

Lietuvos iszeivija, kartu 
visos Lietuvos

dar

kiinignikszeziii 
I Jet nvi u valstybes 

kur ilsisi

SU 
nepriklnuMi- 

nios ir okupuotos — žmonėmis 
lenkia savo galvas piję Dr. J 
no Basanaviezian< karsto.

< i-

sziomis

szimt> lyg 
giau.

Ant Amerikoniszkos 
yra geresnes ir

galo 
moterėles ne 
nesiskire nuo kitu motorėliu.

dirba, bet
save.

su

Kožnas žmogus, dirbantis 
smegenimis ar fiziszkai, priva
lo sau turėti atmintyje, kad ga
li dirbti, bet tasai, kuris pralci- 
dineja savo gyvenimą be jo
kios naudos, privalo Imti lai 
komas už dykaduonių kuris pa
reigiuoju sau kelia prapulties.

Ir tas mažai turi vertes del 
vismrmenes, kuris
tik rūpinasi apie pats 
Kožnas atėjo ant szio svieto 
paskirtu tikslu, ne tik del nau
dos savo szeimynos, bet del sa
vo artvmo ir visuomenes.

Žmogus, kuris tik rupinasi 
apie savu gera, yra sav-mylis, 
kuris nieko nepaszveiiczia del 
gero kitu, norints pasiszventi- 
mas del gero kitu yra didžiau- 
sos pasidarbavimas del savo 
artymo. Jaigu ne darbas, kan
trybe ir pasiszvontimas del ki
tu, tai umi.su gyvenimas butu 
tuszczias ir neatsiskirtu .nuo 
žvcriszko gyvenimo.

Kas pergyveno ir nukentėjo 
daug, tasai padare viską kas 
tik buvo jojo galybėje idant 
savo nrtymui palengvint jojo
kent e ji me.

Jaigu kiti žmones turėtu iš
pildyt už mus visus privalu-
mus, tai musu gyvenimas del
visuomenes 
bcvniningns.

butu tuszczes ir

Kun. S. A. Geniotis 
advokatus 

pat rauke 
Dranga ’

dienomis,
Gilbert ant Baker, 
teisman dienraszti 
reikalaudamas $50,000 atlygi
nimo už apszmeižima.

buvo

per savo

k t

už apszmeižima. Tie 
szmeižtai buvo dviejuc-o 
straipsniuose, kurio indėnai t i’ 
po “ Drauge. ”

Byla vra užvesta Circuit 
teisme, bvlos No. B-14209G.

Kun. S. A. Geniotis yra para- 
szes’knygute “Kas yra Katali
ku bažnvezia, 
“Draugas

užvesta

f p

delei kuries 
pradėjęs

szmeižti. Pirmas tardvmas 
szioj hylo galbut bus Kovo mė
nesy. _______

I 1

1 y

ir
Pirmas

JI

butus 
Karo depart

Prezidentas Coolidge padau 
gino armijai porcija maist< 
nuo 36 iki 50 centu ant dienos; 
taipgi valdžia invykdins nusta
tymo pageri t i kareiviu 
daug viotuose.
rnontas iszloido naujas regulas 
numažinti musu pėstininkams 
naszta 28 svaru kuri turėjo 
neszti ant pecziu kada ojo rnar 
szuoti. Vietoje bus tam tikri 
vežimai kurie pristatys pėsti
ninkams visus reikalingus daig 
tus kaip tai: (‘įmetus;
amunicija ir maistą, Szi tvarka 
invvkdoina iszskiriant kovo: 
laika.

kotus,

SCRANTONO MOTERS 
DUODA PATARIMA.

G07Miss Frieda Diesing, 
Stafford Ave., Scranton, Pa., 
raszi»: “Dr. Whiteta Lung Hea
ler gyduole buvo man prirody
ta ir tik viena bonkute isZgy- 
de mano sunku szalti, todėl pa-

(M.4
Dr. Whites Lung,|Iealer gyduole

(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki pefsKa-

’ •>' ad»

Dr. White

tariu visiems naudoti. „ f 1 .
r

75c bonkute, draugo su Dr. Whites

Įima. Parsiduoda visur.

Jalisco, Durango ir 'l’abasco.
Meksika turi net dvideszimt 

asztuonias valstijas. , \
Kurio isz musu žitiome ai 

Chiapas randasi ant Atlantiko 
ar Pacifiko kranto: ar Naya
rit. randasi kiauruose, pietuo- 

'jsc ar vakaruose; ar Aguasca- 
.lientos maža ar didele valsti ja; 
ar Campeche randasi pietuosi* 
ar rytuose?

Daugelis Amerikiecziu, 
rie lengvai gali užvardyti 
sas Amerikos Suv. Valstijų 
valstijas ir net 
skriezius nežino 
Meksikos dviejos 
sako praneszimas isz National 
Geographic Society isz W ash
ington, D. C.

Žemesne .California, 
kalnuota ir mažai apgyventa 
yra viena Meksikos teritorija 
kuri dar neturi valstijos stovio. 
Penkiolika szimtu mvliu isz 
Žemesnes Califon i jos'guli ‘kita 
Meksikos teritorija, Quintans 
Boo, toliausia in pietus ir 
liausiu in rvtus.

Mes manome, 
vra didelis 
isz Suv. Valstijų 
Bet tas yra geografiszka paša 
ka. Meksika ne plonute tauta. 
Yra tokio platumo ko-kio ilgu-

Kuomet jos vakariuusia< 
Tiajuana, už tarp- 

tautiszko rubežiaus nuo Sai. 
Diego, (’aifornia, rytine dalis 
taip toli in rytus kaip randasi 
Indianapolis.
Suv. Valstijos turi viena ma

žesne valstija negu Meksiko'- 
mažiausia. Rhode Island 
300 mvlioms niažesm* už Mek- 
sikos Tlaxacala,

mo.
miestas via

s

ku
Vi

Suv.
Kanados ap- 

kokios vra 
teriteri jos,

sausa,

to-

kad Meksika 
ragas iszftikiszes 

piet vakaru.

v ra

kuri randasi
50 mvliu in rvtus nuo Meksiko • •

Colima,
o

musu

M iesto.
Pacifiko kraut 
mažesne už

I

Vera. Crnz, Tahjisco, Camfiecho 
Yucatan ir Quintana’ Boo. Pa- 
cifi'ko ’kranto valstijos 
v ra žemos, » 

kaip rytines, jos yra Sinaloa, 
M iehoaeėn, 
ir (’Idapas.

bot. no taip
taipgi 
žemos

Sinaloa
Nayarit, (’olinta, 
Guerrero, (-azacii 
Augsztesnes valstijos yra Chi
huahua, Coahuila ir Durango, 
visos guli Bio Grande iižtvnn 
koj tarpe kalnu.

In pietus nuo Du rango yra 
augsztesnes 
mažesnes bet 
apgyventos i 
Mek.'ikos valstijos.

Kaip musu sostapyle W ash-, 
Meksikos sostapyle 
Dislrieto Poderal,

valstijos, jos yra 
I skaitlingiausiai 
ir turtingiausios

ingtonas, 
rambu i “ 
kur bandasi tautiszkas Kongre
sas. Bot yra tik toks skirtumas, 
Meksiko miestas vra Meksikos 
Washingtonas ir Now Yorkas. 
Gyventoju turi 9()fi,000’

Ir taip kaip 
Washing!olio valstija, garbėje

T ,

t u rime, 

pirmo tėvo, Meksika gerbia sa-

mes

vo laisves tęva. Padre. Hidalgo 
buvo parapijos kunigas Dolo
res miestelyj Guanajuato vals
tijoj. Jis vede 1810m. revoliu- 

dabarI)olores miestelis 
vadinamas Dolores Hidalgo. In 
pietus nuo Meksiko Miestelio

rija.

nuo

turime kita maža valstijai Mo
relos, kuri turi kit 
varda.

Yra labai sunku isztarli Mek- 
vardm.

o didvyrio

Meksikoj yra 
1 iidijoniszku va r< 111

rai-
. Bet vis-

—Uin.iin - Illi liraihm ii '’mi iria

P)vi Poniutes
’Patai vakar invyko. Popiet 

asz užėjau in kavine ir'beveik 
szalo jos pasfobejATi dvi jaunas 
poniutes, kurios matomai ja n
ilgai viena, su |cita szneknezia- 
Vosi, nes, man besiart inant pra
dėjo a t si s veikiat.

Sudi(‘, 
skubinu 
rtamie.

Sudie! asz irgi skubinu 
namo... Užeik kuomet-nors pas 
mane, 
maus su 
pa paša kol.

Apie ka-gi taip? Kalbėk 
t iiojans...

Asz užėjau iii krautuve, ir 
kol man padavė arbatos ir hdk- 
raszcziii, asz žiurėjau f>(»r įau
ga. Dvi poniutes vis dar stovė
jo ant vietos ir atsisveikinam, 
sznekiicziavosi. Pei’žiin’o.jes ke- 

pėrskaites 
asz a t šit ei-

lis

mano brangioji! 
v v ra s maiKM lankia

asz tiirocziau ka indo-
1 amsta pasikalbėt ir

1

laikraszczius, 
paskutini žurnalą 
šia n ir isz kavines iszejau.

Dvi poniutes po senovei sto
vėjo ant tos paezios vietos ir 
buvo beatsisveikina...

Na, dabar jau asz priva
lą re viena isz jn

»

Nosinis Kataras fr Asthma
arba Dusulis.

■ > ~~ ""T... į , .
Mainieriu asthm^ Gerkpne aithma, 

Bronkltes, Gėrkllnis kosulis, Plautik, 
StinkuR atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PRPJKE 25c. (užmokesti prisiuMdte 
pinigais no fltemponiis), 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
rnszymo, del vaikams. - Prekė 15c

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

r

Iszrasta if

Mes Duodame

Patarimus Dykai
Kas tnri lotns ar namus 
nusipirko Youngstown©, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pributį in 
Youngstown, O. tai mes 
t c i s i 11 ga i pa tarnausi me.

a r

I

CAPITAL STOCK |126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.61

( Mokame A.ežia procentą ant 
i eudėtn pinigu. Procentą prida- 
[ dam prie Jusu pinigu 1 Sausio 
I ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
[ jus turėtumėt reikalą eu nfam 
» banka nepaisant ar mažas ar 
l didelis.

U. BALL, Prezidentab
G. W. BARLOW, Vlcd-Pr««.
J. E. FERGUSON, Ka».

aE 
£

Nuo pleiskanų 
Naudok

3
| 
SM

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklia nžreg. S V. Pat. Oflae.

Mes kalbam lietuviszkai
—.-" "Y

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

Jau keliant -
— sudie!...

— Sudie
gi kuomet-nors bent ant minu
tes pas mus užsukt...

Gerai, gal, rasit, szi tre- 
cziadieni...

Asz nusiszypsojan ir toliau 
nuėjau. Nuėjės ligi galo gat
ves, asz alHgryžau: abi poni li
lt's dar stovėjo toj paezioj vie
toj ir sznekueziavo.

Mostelėjęs ranka, asz nuėjau 
namo su nst ei t. Pakilęs už Va
landos, asz iszt'jan nusipirkt 
bilietą in teatru. Prisiejp ke
liaut tuo paežiu keliu szale ka- 

ir didžiai niisist(‘l)ojas
r/, volei sutikau tas dvi poniu- 

Dabar jos net neatsisvei
kindavo, o ramiai sau szneku- 
cziimdavo, lyg kad hutu lik’ka 
susit iknsios.

Pakeliui iii teatro kasa asz 
taip gar.'iai juokiausi, kad net 
priversdavau priteinanczius at- 
sigryžt. Nupirkęs bilietą, 
gryžlu atgal tuo
ir jau isztolo temiju savo po
niutes. \’akare asž nuėjau iii 

g? buvo mano 
k home t

? sudie! neužmiršk-

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo maitomis 
ko jomis*—pamėginkite

B**——-ĮMhim r - - - - -   —MM—

Geriausis Kūdikiams

VELTUI! VELTUI!
* Pareikalatildtb veVui 4uo- 
djmoj pavyzdiniu bonkull* 
BAMBIMO. Mes • norime, 
kud jus iibandytumcl j||

F. AO. RICHTER & ČO. 
Berry & Sc. 5»h Sts.

Brooklyn, U. V.

I Garsus per dauginu kaip 
50 metu.

; lėmyk Ikaro (Anchor) Vaizba ženk IĮ.

1ST

«

VI4M A,

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėilungio viduriuose ir skilvyje ne* 
gali būti nieko geresnio ir page!- 
bingesnio.

si k os
daugiu ns 
negu Snv. Valstijose. /

Aztecs ir Mayas (ludijonu 
szeimyno>) mėgo \'art(»li 
dės “'t,” “c” ir “x”
tiek turimi* tarti jas minksztai 
Iszpaniszkai. Czionais Snv. 

kietai tariame
paniszkiis ir Indijoniszkiis var
dus. Aztee sostapyle buvo už
vardinta MexiHi, Iszpa na i 

ta

Va tat i.jos e

MAIVI

('zionais
Isz-

vi nes 
a 
t (‘S.

35c. vaistinėse.va-
‘ ‘ Mexico

1 1

valstija ant
1 i nput i 

Delaware
v ra dindavo 

tardavo
miestą 
Meb-lie ko. Bet

4

*ZC. -»SK*

valstija. Bot Meksikos didžiau- czionais Su\ alst įjos
šia valsti ja Chihuahua, skersai 
rubežiaus nuo Naujos Meksi
kos, yra daug mažesne už mil- 
žiniszka Toxas. Bot vra tokio 
didumo kokio sudaro Oregon, 
Illinois ir Indiana valstijos.

Sonovisžkose dieno?m Iszpa- 
nai paenn* ludijonu apgyventa 

> tarpo
Hernando Cortes buvo 

Maripios del Valio’ isz <)axa 
Kaipo Markizas jis isznai- 

kino Zapotec. ludijonu 
biausia miestą ir ant tos 
tos pastate nauja, 
dino Antequera. 
Meksika atgavo

vietas ir jas pasidalini 
saves.
& 4

ea.

11 uaxiacae, 
Oaxaca) ir 

ta pati varda.

svar 
vie 

kuri pava 
Bet kuomet 

savo nepri
klausomybe nuo Iszpanijos, tas 
miestas vėl vadintas savo ori 
ginaliszku vardu, 
(sutrumpintas in 
valstija paėmė
Ir beveik visos valstijos Vėl va
dintos savo originaliszkais 
Indi jonu vardais, apart Vota 
Cruz, San Luis Potosi, Guana
juato ir Nuevo Leon.

Senovissdkos Indijon u szei 
mynos, Aztecs, 
M a va s nustato

savo

Zapotecs, ir 
rubežius

o
j

)se t aria- 
M e k si ko.

Kiti Meksikos sunkesni var
iai vra : ('hilinahua

t ariama (’lie-wah ’-wah

me kietai

t

('oahiii la 
Jalisco 
Michoacan 
Guerrero 
(laxaca

J I 

1 1

1 »

* ’

* 1

Ko-a-wee ’-la
I ia-lees ’-ko 

Me-vho-a-kan ’
< la yr-ray ’-ro

\Va-ha’-ka
Guanajuato ” G wa-na-kwa ’-to
Queretaro 
T’laxacala

’ f Kay-ra v ’-tah-ro 
Tlas-'kali’-lali.

PARSIDUODA GERA
FARMA.

Puiki farina 45,akeriu arti 
Mahanojaus ir kitu miestu, 
prie gero trakto. Didelis na
mas kuriamo randasi salimas 
ir užeiga. Viskas geram padėji
mo. Duonininkas blogos svei
katos, turi nusiduoti in ligon
ini! i, t (idol parduos už. pigia 
preke. Geni proga pirkti far- 
mft su bizniu ir padaryti gera 
gyvenimą. Kreipkitės tuojaits 
ant adreso. (Fob.

Wm. Kuiisevagc
Locust tVhllėy »

asz
paežiu keliu

Vakari* 
teatru. Bot koki 
nusistebėjimas, khoihet nak- 
czia, begryžtant namo, asz jau 
neužtikau anu poniucziii žino
moj vietoj, sžalia/kavines... Ir 
man lyg kad ko truko...

ANT PARDAVIMO.
Biznavas mimas prie 528 W. 

(’(‘litre St. Tėipgi 
dvieju szoimynu aut kilo galo 
loto. Persiduos už prieinama 
preke. Kreipiatės ant adreso:

W’alter Zetus’key 
300-302 Zetuskey Bldg.

t.f.) Frackville, Pa.

W. TRASK AUSKAŠ 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAMA

namai ant

:oy CITY
____________ v

Laidoja kunuš numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

a-r į
Tx y*.» ę» • W

****a^4^** J.
Y7*1

Pasamdo

Barnesville, Pa. 520 W. Centre St., Mahanėy City, Pa.
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MARSZALO CHANGS SODYBA PEKINE, KINUOSE.
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sodyba Pekine isz kur veda kompanija prieszais 
Kantonieczius smarkia kova. Sziądion Kinuose randasi apie

Kariszko vado (Jhang Tso-Lin 
priesžirs 
laivu 1

L '

kurie apsaugoja tenaiiinius Ėuropiecžius ir Amorikieožius,
* ,

Į .sdyo 
? 40 syetimžemiszkii

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimam SĄNARIUOSE, 
’ REUMATISZK1 Skaudėjimai *

Tuojaus prhsiszalins nuo tavęs kaip
tik nupirksi buteliuką

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

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

♦ O « «

AR

Trade Mark
BEAR A 

BALSAM'

tukstaneziu kitu, ken- 
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

Z.UI.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajljantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiui apdirbtas ir laikys visam am- 

Jcigu mylite girdėti gražia
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzlkaliszkus ins
trumentus, pavyzdine Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa- 
naszlu. Jums tereik tik pasukt rak
tu vlrszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir meiiodijas, 
kur.ios pallnKsmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutd su vienu 
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas meiiodijas, 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos vol inkai 
patis. Tai dideles 
nes szalo laikrodžio turi da ir 
muzika. Toki laikrodi reiketu 
rot 1 
laikrodžio niekur 
kaip tik pas mus. 
laikrodžio $18.00.

inuzikaliszkus

mechanizmu, 
persimaino 

vertos laikrodis, 
turi

Toki 
kiekvienam name, 

negalito 
Tikra kaina to

Gi-* 
Ir jus to i 

gauti (

Kiekvienas kuris 
iszkirps szi apgarsinima ir prisius •< 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už
$8.75. Mos nopraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
su aiszkiai, Indck |2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežaz

ta laikrodijums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.75 isz kalno už 
tam pasiusimo V11SAI DYKAI gražia doimantlne Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

, ' » ■ • *' * L I L , «„ „ „m, I. I .X *

PRACTICAL SALES COMPANY
__  * 2 ' H, » l ", ,1 <1 J

1219 North Irving Ave., 
r,,w ■* i

Dept. 416, Chicago, Ill.
T*
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
J ' J » ’ . ....■ • Įt

moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

i

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del ° ~ . 1__ u JILL-_ - __ — . —J__
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

V_
MH ogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
—-...r,., ,, — „ ,, ’ , ..........   .   .

umi.su
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“SAULK” I 
t

f

JhIiiillĮlllllĮlllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll [IIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
- 4- -.... ---.................. > ----...r

Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

— • .Jei mes nebijome ryt
dienom užpuolimo, tai Jis pa
dare tai..

— Tikrai 
Zamoiskis

I L

Tikras Atsitikimas. P&rasze del4 4 Saules ’4 XX.
=3
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Tuo laiku atsitiko kas tai 
nepaprasto. Pradėjo skristi vie 
nuolynan isz aplinkinių dvaru 
ir kaimu invairiu paukszcziu 
būriai; sulėkė paukszteliai su
tilpo ant namu istogu, ant baž 
nyczios stogo ir ant jos zimsu, 
kiti vėl skraidė liūdnai cziul- 
bedami aplink kunigo Kordeo- 
kio galva, tarytum iszmaldos 
praszydarni. 
mate tai visi
kunigas Kordeekis 
mefdesi, paakinus tarė:

— Sztai, girios paukszte- 
liai jeszko pas Dievo Motina 
pagelbos, o ju» pradėjote abe
joti apie jos galybe f

Nusiramino visi: vienuoliai 
muszrlamies in kaitinės, nuėjo 
bažnyczion. kareiviai gi 
mum.

Moters nuėjo barstyti pauksz- 
teliams grudų, kuriuos tie mie
lai pradėjo lesti. 

Visi aiszkino tu

Nusistebėjo pa- 
susiri n kabieji, 

valandėle

ant

girios pauksz 
telin atlekima sau ant naudos, 
prieszininkui ant pražūties.

— Dideli turbūt pusnynai
— kalbėjo kareiviai, — jei gi
rios paukszteliai, nežili rodami 
in armotn trenksmą, glaudžia
si prie namu.

— Kodelgi nuo Szvedu pas 
mus skrenda .*

— Nes ir girios paukszte- 
lei atskiria savuoi-ins nuo prie- 
szininkn.

— Visai ne lame dalykas
— atsake kitas kareivis. — Tas 
reiszkia kad jau tenai tur but 
badas ir neturi jau net ko ark
liams duoti.

— Tai dar geriau
Martynas — nes pasirodo kad 
ka jie kalba apie tas minas, tai 
grynas molas...

Kaip tai.’ 
visi ant syk.

— Seni žmones pasakoja — 
kalbėjo Martynais— kad tegul 
tiktai koks namas griūt u, tai 
kregždes ir žvirbliai visuomet 
2-.’»dienomis ankseziau isz pa
stogių iszsi krausto,
vulys turi protą ir ji? 
grasinanti pavoju, 
po vienuolynu butu padėta mi
nos, paukszcziai neimtu ežia 
atskridę.

— Ar tai teisybe?
— Kaip poteriuose “

— Garbe Szv. Panelei! Blo- 
Szvedams!

— tarė

nymas.
Praslinko dar vienai dienai, 

pasirodė aiszkiai, kad tai lik 
buvo tusezias 
todėl apgultieji galutinai 
siramino.

Ant rytojaus doras Czonsta- 
kavos miestelenas, 
Brzuchanskis, vėl inmeto tvir
tovei! laiszka, kuriamo buvo 
praneszta, kad Szvedai rengia
si dar karta užpulti ant vienuo
lyno, podraug praneszta, kad 
karalius Jonas Kazimieras jau 
eina isz Szlionsko gelbėti 
Czenstakavieczius ir kad viwi 
Lenkai sukilo priosz Szvodns. 
Szis vienok užpuolimas, kaip 
rasze Brzuchauskis, turis Imti 
paskutinis.

Brzuchauskis numoto laisz
ka, drauge su žuvo maišželiu; 
prie mum priėjo jis porsirodos 
Szvedu kareiviu.

Ant nelaimes, pažinta jis ir 
suimta. Miulleris liepe kankin
ti ji ir patsai generolas daly
vavo prie kankinimo, vienok 
nieko isz kankinamojo noiszga- 
vo, tiktai persitikrino, kad jo- 
kiuo badu negalima pergalėti 
tu žmonių tikėjimas. . i 

Tuo tarpu atėjo isz vienuo
lyno su laiszku nuo kunigo 
Kordeekio sena ubago Konst an 
cija, kuri prasze, kad Szvedai | 
nesznudytu pirmąją 
diena laike pamaldų.

Sargy ba ir oficierini priėmė 
ubage juokdamies isz tokio pa
siuntinio, bet ji atsake jiems:

— Niekas kitas nenorėjo 
eiti, nes jus elgiatės su' pasiun
tiniais kaip piktadariai, asz gi

prasimanymai, 
nn-

.Jokūbas

Kalėdų

paklauso

nes ir gy-
numano

1 aigi jei

neimtu

\ men”.

gai, matyt.
Tuo laiku ties pietu-vakaru 

vartais pasigirdo triubos bal
sai, visi nubėgo žiūrėti kas at
eina.

Buvo tai Szvedu pasiuntinys 
kuris atvožė isz stovvklos laisz 
ka.

Vienuoliai tuojaus susirinko 
vienuolvno salon.

Pasiuntinvfs
• Vrcszczovicziaus laiszka, 

riame buvo pasakyta, 
iki rytojaus
duos, bus minomis sudraskvta.

ka

. atvežė nuo 
ku- 

kad jei 
tvirtove nepasi-

Vienok ir tie, pirnuaus 
Jabinm už kitus* bijojo, neinii- 
kejo dabar tam laiszkui.

— Voltui gazdina!
bojo kunigai ir bajorai.

Paraszy.kimo jiems kad 
Tegul

- kai-

nesigailėtu musu!
drasko.

Ir isztikro toki atsakymu pa
siuntė.

— Tuo tarpu susirinkę ap
link pasiuntini kareiviai taip- 
pat juokėsi isz jo 
mu.

sau

persergeji-

— Gerai! — sake jam. — 
Kodėl taip gailitės mus.* Urni
ežiau nueisime dangun!

Martynas gi, padmalamas 
pasiuntiniui laiszka su atsaky
mu, kalbėjo jam:

— Negaiszinkite veltui lai
ko ir žodžiu!... Jus patys ba 
daujate, mes gi, aeziu Dievui, 
visoko turime. Dargi pauksz- 
cziai ir tie skrenda nuo justi.

Ir taip niekais nuėjo pasku
tinis Vreszcziovicziaus suma-

4

— atsake ponas 
■ ‘ . didžioji 

armota dar stovėtu sveika, ne 
taip linksmai laukcziau 
jaus.

— Jei ta didiioji 
r* 1 ■ *

rvto-

dovanok

Sziandieninis muszys — 
tarė jis — nieko mums gero 
neatnesze. Jau baigiasi para
kas, nuvargo žmones, o tvirto-

Jau baigiasi para-

ves vis negalime paimti. Atsar- 
gok neturime pageltos gi isz 
niekur nesulauksime.

— Vienuolynas gi, kaip ir

gols neturime pagelbos gi 

pirmąją apgulimo diena, svoi-
:as sau stovi! — atsake Sa- 
I ♦

dovskijS.
«

— Kas mums pasilieka?
— Geda... •
— Gavau insakyma — tara 

generolas kad greieziau nž- 
baigeziau, arba atsitraukeziau

— DuocziaiL nukirsti sau 
ranka, kad butu ponas An
drius — atsiliepe ponas Czar
neckis.

— Amžina atilsi
jam, Pone — tarė kunigas Kor 
deck i s.

— O szviesybe amžina te
gul jam szvieczia! — atsako ir eieziau in Prusus, 
visi vienbalsiai.

— Teisingai

baigeziau arba atsitraukeziau

TINKAMAS MAISTAS
IR GIMNASTIKA

............>'l • - *» *

Arthur A. McGovern Buvusis 
Fizikos Direkfottnk, CoriiėTl 

Mėdical Cdrtėgė.
■1 ' * ’

Budos atitaisymui apvalu 
pečziu.

Isz daugumos mankszt i nimo-
si'sistemų yra pripažinta rei
kalingumas tiesiu pecziu ir tie-

» Il-j. • ii'

sios figūros. Kaulu skeletonas

j singo užsilaikymo build, 
turime tempti tuos muskulus 
panasziai kaip szokejai isztam- 
po savo kojų muskulus angsz- 
tesniam iszkelimui, arba sugry- 
žus prie isztampymo pecziu ir 
užpakaliniu muskulu arba Jau
numo virszutinio nugarkaulio. 
Szis manksztinimasi yra dvi
gubai naudingas, jis isz- 
mankszto pecziu muskulus ir 

krutinės mufikulns. 
krutinės muskulai 

ateina in normali stovi, tūomet 
manksztinantes lazdele laikAnt 
rankas galima laikyti areziau 
viena kitos. Asz esu mates žmo- 

sziaip manksztinantes ir 
rankas laikant susisiekiant.

Exercise No. 4
Lnikvk lazdele 

galvos, tiesia ranka leisti priė- 
szingai, spausk kairėje kol tie- 
seji nusileidus in szali, o kaire- 
ji stovį vertikaliai. Perkreipt 
pozicija, stumk kaireja ranka 
atgal in pradėjimo vieta.

Uzia mos paaiszkiname prin
cipą saves privertimo iszdirbti 
szaunius tvirtus peczius.

Mano siraipsniai spauzdina- 
mi per desrzimts metu Suv. 
\ralslijoso ir Kanadoj atnesza 
man tukstanezius laiszku nuo 
užinteresiiotu skaitytoju. Ku
riuose jie aiszkinasi invairius 
trukumus savo sveikatos ir 
suirusiomis funkcijomis ju or
ganu, klausdami invairiu pa
tarimu manksztinimose. Tuos 
laiszkns aplaikes iszdalinau in 
dvylika skyrių, ir ju kiekvie
nam sutaisiau, atsakant in ju 
klausymą, 
straipsni uf.

Szis Set No. 5 Jei jus tuos 
straipsnius istfkirpsite kiekvie
nos savaites ir rinksite tai pa
baigoje dvylikos savaieziu tu
rėsite visa serija taisyklingu 
manksztinrmos.
Maistas Nukreipiantis Viduriu 

Užkietejima.
Pusrycziai: Viena uncija se- 

leninios košzeles su Smetona. 
Labai mažai cukraus. Šėtoni
niu pyragėliu arba džiovytos 
44graham” duonos, rugines ar
ba kvietines. Kavos užvaduo-

Pietus: Daržovių by kuriu 
isz sekaneziu — salotu, ‘‘string 
beans” žiedkopusezio, agurteu, 
tomaeziu, ropelių, kopūstu, 
44 water cress,” szpinaku mork- 
vu, salieru, “brussels sprouts” 
Szviežio sūrio, juodos duonos, 
pasuku (buttermilk), ar rau- 
gyto pieno. Gelatino desertui.

Vakariene: Sriuba by kokiu 
daržovių — tomaeziu, žirniu, 
lesziuku, kornu ar salierus. 
Keptos avienos szmota, szmo- 
ta visztienos arba maža szmota 
jautienos. Mažiausiai dvi dar
žoves. Juoda duona, nesaldyto 
kakao, virtu vaisiu ar gėla fi
nos desertui.

Visus laiszkas adresuokite 
Arthur A. McGovern, 5 West 
66th St., New York City, atsa- 
kymiu inejekite adresuota voką 
ir ženkleli.

Arthur A. McGovern.

naudingas,

isztiosia 
Kuomet

palaikantis muskulus, yra la
bai liuosai Hiistatytah ir turi 
būti labai atatinkamai užlaiko
mas,
vaizda

tiesus pecziai paeina tik

nesKas mums pasilieka t.— 
įlos-• .1at kartojo knnigaiksztis 

ano kuris už mus pražuvo, neuž kis.
Visi

Vrzeszcziovicziu
— Gelbėti ga rbe!

gailėdamas kad palaikius' kūno isz- 
gražioje figūroje. To-

mirszkime vienok ir to, kuris 
ežia tarp musu yra, .kuriam 
mes taip daug esame kaiti. Tai 

, pirmas 
nuo Vrzesz-

I jis, Martynas Otreba 
peršergejo mus 
eziovieziaus.

— Isz jo priežasties taip 
anksti nžklaremo vartus ir pri
sirengėme prie apsiginimo! — 
atsiliepe Zamoiskis.

— Jis pirmas užmusze isz 
I kilpines Szveda!

— Ir pora armotn sugadi
no! Ir ITorna užmusze! — szau 
ke ponas Czarneckis.

Kunigas Kordeekis 
jam ant galvos rankas 
mino ji. Martynas, 
jo kojas, tarė:

— Noriai, teve, 
ežia prie jusu už Szv. Panele!

— Nepražūsime — tarė ku
nigas Kordeekis — rytoj duos 
Dievas mums nauja pOrgaleji- 
ma, nes Nojaus laivas 
pražūti tvane.

— Taip kalbėjosi jie beval
gydami vakariene, paskiau isz- 
Riskirste: vienuoliai nuėjo baž- 
nyczion, kareiviai saugoti mū
ru. Vienok nereikėjo labai sau
goti, nes ir Szvedai ilsėjosi. Ir 
jie patys neketino pertraukti 
apgultųjų ramuma, nes 

iszkilmi ngian-

priežasties

padėjo 
ir lai- 

apkabinęs

numirsiu

negali

pradėjo
J

žiūrėti in 
szis gi tarė:

Miulleris pradėjo kameziun
ties:

, liaus, 
nuo taisyklingai iszdirbtu pe- 
ėziu ir užpakaliniu muskulu. 
Kaip tik muskulai susilpnėjo, 
sunyksta, tuoj pecziai 'pradeda

*

angszcziau

via
Tasai kal-

— Ir tas vienuolynas 
dar stovi tenai?...
nas, ta visztinyczia ?... Ir asz jo 
nepaėmiau?!... Ir mes atsitrau
kiame?.. Ar tai burtai, ar sap
nas, ar isztikruju sakau?...

— Tasai vienuolynas, tasai 
44Skaistusis Kalnas” dar stovi 
tenai! — žodi žodin atkartojo 
kunigąiksztis Ileiskis — ir mes 
atsitraukiame... pergalėti!...

Nutilo visi tuomet Vrzesz- 
ezioviezins pradėjo 
kalbėti:

— Ne karta — sake jis — 
būdavo karėse, kad apgultoji 
tvirtove iszsipirkdavo nuo ap
gulėjo, tada paistu rieji atsi
traukdavo, kaipo pergalėtojai, 
nes kas atsiperka, tas jau pri- 
pažysta save pergalėtu.

Tasai vien uolynas, tasai

iszlengvo

ramuma 
už duonos kąsni sutikau... Ne|Tei.ns aitinosi

pabandytidar syki 
derybas, sutiko ant

ilgai reikės man gyventi, todėl 
nebijau jusu, o jei netikite, tu
rite mane savo rankose.

Viendk nieko pikto jai neda
ryta. Miullerisgi trokszdamas 

pradėti 
kunigo

Kordeekio praszymo; dargi pri 
erne už nenukankinta ji Jokū
bą Brzuchanski iszpirkima; 
nusiuntė drauge vienuolynui ir 
Szvedu vaiku rastaji sidabrą. 
Pa'dare tai tyczirt, erzindamas 

kurio jis po 
sumanvmo

Brzuchanski

Vrzeszczoviczi u. 
nenusisekusio 
minomis nekonte.

Prisiartino pagalios vigilijos 
vakaras. Sutemus sužibinta 
tvirtovėje žiburiai. Naktis bu
vo rami, szalta, bet giedri. 
Szvedu kareiviai, beszaldami 
ant szancu, lindimi žiurėjo in 
nepaimamaja tvirtove ir prisi
minė jiems ju •sziltos grinezios, 
paežius, vaikai, eglaites ir no 
vienas ju liūdnai, liūdnai atsi
duso. Tvirtovėje gi prie apdė
tu szienu stalu apgultieji val
gė vigilijos vakariene. Džiau
gėsi visi, nes jaute, kad greit 
nelaime praslinks.

— Pyto j užpuolimas, 
tas jau paskutinis
kunigai ir kareiviai.
bus nuo Dievo lemta mirti, te
gul džiaugiasi tas, kad leido 
jam Dievas atszvesti ta szvon
te, nes ka-s Dievo
dienoje žūsta už tikėjimą, 
apturės dangaus linksmybes.

Linkėjo vieni antriems pasi
sekimo, ilgiausiu metu, 
dangaus knrnna, ir taip leng
vai visi jautėsi, tarytom pra
slinko nelaime.

Visiems prie stalo susėdus, 
szalo kunigo Kordeekio viena 
vieta liko neužimta; ponas Za
moiskis tarė:

- Matau, gerbiaipasM te
kiui senu paproczlu prireng

ta vieta ir užkalhin ponams?
— Ne užkalniu ponams^ —

su

bet
— kalbėjo

— Kam

užgimimo 
tas

arba

ve,

atsake kunigas Kordocki^ — 
bot atmineziai ano vaikelio, 
kuris paszvento savo gyvastį 
už mus, kuris duszia žiuri da
bar in mus, kad dėkinga at
minti užlaikome apie ii.

Ponas Czarneckis taro:

I

^ulinkti ir krutinę pradeda isz- 
silenkti lietsargio iszveizdoje. 
Tas pradeda spausti plauczius 
ir szirdi, svarbieji organai rei
kalauja ruoni ingos krutinės 
laisvumo tinkamon ju funkci
jos ir ju darbui. Žmogus siau
ros krutinės sulinkusiu pecziu 
yra iszbales, virsta enemiku, ir 
tankiai serga szalcziu. Tas in- 
vyksta todėl, kad jo plaucziai 
neturi vietos gerai veikti ir ne
prigamina užtektinai oxygeno, 
taipgi jo silpna nupuolusi szir- 
dis neiszvarineja tinkamai po 
visas kamarėlės kraujo ir tuo 
budu žmogus vifai silpnėja.

Daugumas mano skaitytoju 
atsisėdo dirba. Kiekvienas turi 
stengtis atitaisyti savo musku
lus ir savo sveikata atvest in 
tinkama stovi. Nevartojami 
neiszdirbami muskulai pasida
ro silpnais, sudribusiais, ken
kia sveikatai taipgi puolant in 
kaulus, kurie linksta ir slysta 
isz violų iszkrypdami ir apsun
kina neivas ir kitus svarbius 
organus. Tokiu budu, musku
lai,
‘4 gi Ii oda” ir todėl jums reika
linga kiekviena diena musku
lus vartoti kuodaugiausiai ku- 
riq pasilieka oUganiszkais' ir 
Šveikais.

ruoni ingos

Kietose angliuose gerai, 
Puikus laikai, 

Uždarbiai geri, 
Tik vyro vali.

Jaigu nuejni in kur, 
Linksma visur, 

Katilėliai verda, galvos 
troszka, 

Ir kumpliai braszka.
Vyrucziai pažiūrėkime ant 

paskutiniu ratu, 
Atsiminkite ant praėjusiu 

įmetu, 
J r dabar po kolos dienas 

dirba, roike susivaldyti, 
Per daug neszelti,

Ba žinote, ipo veseiliai buna 
, smuikas,

Beda užeimt, tada buna no kas.
♦ * «

Jaigu bobai ja U vyras 
da kanka,

Tai pėr btfba in la kūpa 
patenka,

O kada savo vyra pasodina 
Tada turi gera gyvenimą.

Tarp kitu tautu to negirdoti, 
Kad boba turėtu savo vyra 

pasodyti, 
Jaigu kitos tautos motoro 

taip padarytu, 
Tai tuojau s vyras ja ja 

pamestu.
Lietuviai, žinoma to nedar 
Pekliszka gyvenimą lyg 

sinort varo, 
O jaigu protą turėtu, 
Su velniu negyventu, 

Ir atsitrauktu.
* ★

'faksu k s, 
Maži ūks, 

Kojos szleivos, 
Pliko^galvos.

Akys baltos, dideles, 
Kaip Kijevo laumes 

O jojo;sesele, 
Turi dukrele.

Sesele toji, ant ko supyksta, 
Tuojaus per žanda tvyksta, 
Ar merginai ar vaikinui, 

Kad ir didžiausiam milžinui. 
Kur tai atsitinka pasakysiu, 
Badai Hazletono tas atsitiko.

♦ ♦ ♦
Nesenei pedes diena, 

Butu užmusze žmogų viena. 
Vaikinas stabčiojo gulėjo, 
Du girtuokliai pas ji inejo, 

Ir užmuszti norėjo.
Užklupo'ant jo, vos gyva 

paliko, 
Ba miklino, kad jau atliko, 

Vėl duris uždare, 
Nieko jau nepadarė.

Atliko savo darba, pabėgti 
norėjo,

O vis in užpakali žiurėjo, 
Ant galo latrelius nutvėrė, 

Ir in la k u pa u žda re,
Kur per kolos dienas sėdėjo, • 
Ir po 15 doleruku bausmes 

užmokėjo.
Kožnam latrui taip pareina,

manksztiniminsi

Oficieriai, kurie su panieki
nimu klausė jo kalbos, dabar 
atydžiau pradėjo klausyti.

— Tegul tas vienuolynas 
užmoka mumis kokia nors pini

kų Ibejo Vrzesz- 
ežoviezius — tada niekas

kad mes negalėjome 
paimti, tiktai, k aid nenorėjome.

— Kasžin ar tiktai jie su
tiks? — paklauso kunigaiksz- 
tis Ileskis.

— Dedu galva —

gu suma

ir pasakys

šioji szvonte.
Naktis taippat buvo 

minga.
žvaigždes. Szyiete menulįfl. Vė
jo visai nebuvo, ir taip buvo 
tylu, kaip dar nei sykio nuo 
tvirtoves apgulimo nebuvo.

Vidurnaktyje užgirdo Szve
du -kareiviai giėdanezius tvir
tovėje bažnyczioje žmonos. Su
sirinkę bažnyczion tos szventos 
vietos apginejai iszkilmingai 
apvaikszcziojo V. Jėzaus užgi
mimą.

Tuo tarpu sargyba, kuri sto
vėjo ant muru ir negalėjo daly
vauti toje iszkilmeje, ....
ma taippat kuo nors prie tos 
iszkilines prisidėti, irgi pradė
jo giedoti; neužilgo visa sargy
ba vienan baisau giedojo:

Gul sziandiena
Jau ant szieno
Karalaitis szio svieto...

Ant rytojaus po pietų ir vėl 
prasidėjo szaudymas. Iszsyk

iszkil-
Ant dangaus mirgėjo

ne-

atsake 
— ir dar dan
ga r be!

V rzeszczo v iezius 
glaus: kareivio

Tada Miulleris kreipėsi in
V rzeszczo v i cz i u.

— Ne viena sunkia valan
da pergyvenau del jusu, pone 
grafe, patarimu, vienok 
paskutini aeziu.

už ta

Visi lengvinus atsiduso. Isz- 
tikro jau niekas nerūpėjo, tik
tai garbe.

Ant rytojaus, 
noreda- diena, visi oficierini susirinko 

paklaiisyti kunigo* Kordeekio 
atsakymo ant Miullerio laiszko 
kuriame buvo pasiūlyta atsi
pirkti. Tas laiszkas buvo nu
siustas ’kunigui Kordeckiui rv- A, < •

te.
Reikėjo ilgokai laukti. Miul

leris stengėsi būti linksmas, 
bet jam nesisdke tas nuduoti, 

negalėjo ant 
Visi neką n -

Niekas oficieriu
užruko visi szancai, kiek tik- vietos nusėdėti, 
tai buvo, sudrėbėjo žeme; i, 
vėl po senovės leke ant bažny- 
czios stogo bombos, 
kulkos, deganezios virves ir 
pakulos. Niekuomet dar nebu
vo taip didžio trenksmo, nie
kuomet nebuvo tiek iszmesta 
ant vienuolyno ugnies ir gele
žies, kaip sziandie.

Tik ant laimes nebuvo anos 
didžiosiofi armotos, kuri pati 
viena butu iszgriOvus visus 
mitrus.

Be to dar apgultieji taip pri
prato prie ugnies, taip kiek
vienas žinojo savo darba, kad 
be jokio vadovavimo gynėsi 
kaip reikiant. Ant ugnies atsa
kyta Ugnim, ant užpuolimo už
puolimu.
l’avakaryjo Lsžjojo pats Miul

leris pažiūrėti, kokius nuosto
lius padare vienuolynui ju szu- 
viai, bet kaipgi nusi»tchejo. 
pamatęs po senovei 
vienuolyną.

— Tas vienuolnias wtovos 
per amžių amžius! — 
supykęs.

1 •

o

taip sakant, daugiau kaip

Szv. Stepono

iv trial lauke.
[TOLIAUS BUS]

granatos, 
virves

stovinti

suriko

Vakare Miullerio bute susi 
rinko taryba tarties^ kas rei
kia daryti. Taryba suszauke 
patsai Miulleris.

<1

KREIPK1TES PAS Dft. HODGENŠ 
PhilAdelphte Specialistą

Viso* Kronisskos Ligos; 
1 f, J ' ' \I1 *

Silpni, Šsrf*nti Vyrai Jr Motore* 
No Serganti bet ^isgi ka tik pajiėge 

dirbti. Apstsaugokitė patojati*.

Gydau pkBekmingėi katarė, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatigma lum* 
bago ar neuritj#ligą*. ,.,t

Kraujo Ir Odo* Liga*' Vkuoeė pa» 
dėjimuosė. Lttlsikaė vftii ilga*;

Be operacijos ir patrtinlma laiko; 
a Rodą ir patarimas dykan..

anvtite—-sereuomi*, iwt« 
^tnyodomis. Ofiso* va-

Ne Serf ant! bet ^isgi ka tik pajiėge

dusuli, galvos užima, pilvo* kepenų,
. • T '' - - te

Kraujo Ir Odo* Ligai' VirfilOBli pB« 
________________________ ‘ 

Be operacijos ir pfttrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan..

Kolna ranvaite—-Seredomir, Ket- 
vargaia Ir L 
landdtfi 9 ryta M iakara.

* *•BAUSUM NAME. ’’ilNA

A"" ”

I

Į

Katras1 kreivais keliais eina,
Vienas isz tu užpuola turi 

paezia, 
O atvykęs in sziezilt, 

Girtuokliauja, 
Latrąnti nepaliauja,

6 tas dėjosi Vatorburi; 
Kur latrai ant dorybes nežiūri.

P. MILAUSKAS
I LietuvUska* Skvajeri*

Apdraudžia nuo ugnios namus, 
i automobilius ir kitokius dalgiu* į 
į geriausiose kompanijose. Atlieka 
r visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.

Girtuokliauja, 
Latrąuti nepaliauja, *» . * te. te I

JOS.
Lletuviazks* Skvajerl*

i automobilius ir kitokius daigtu** '* .. . '‘jjl''
r visokius iegaliszkus reikalus.

A'jžjL* L

mahanoy" cnY, pa.
—T" --T-sm -— r. —r-g-r .tea

Dr. T J. Tacielauskas
T*

Pirmutinis Lietuvisskas
Dentistas 7
Ant antro floro Klirie

11 . *.. ’ i t i. t < !.1' ■ r ’

Exercise No. 1
Atstitok isztisai, peczius lai

kyk tiesiai, lazdele laikyk už 
pecziu prie kaklo, kelk rankas 
augsztyn panasziai stument 
sunku daikta. Sugrj’žk prie 
pradedanezios pozicijos, ir vėl 
pradek taip pakartojant iki ke
liu sykiu.

Szis manksztinimasi yra la
bai svarbus sustiprinimui silp-
nuju pecznu muskulu ir {virtu 
pecziu sustatymo. Toksai iszsi- 
judinimas su pa/gelba lazdeles, 
peczius padaro lygius, ir labai 
sustiprina, kaikurie, lazdeles 
neužsideda nenusilengdami.

Exercise No. 2
Atsigulk knrupszczias aid 

lovos ar grindų, rankas sudek 
drueziai už pecziu, ir taip kelk 
augsztyn £alva ir peczius kiek 
gali taip isztempent peczius ir 
visus pecziu muskulus. Ir vėl 
su'gryžk prie pradedamosios 
pozicijos ir taip pakartok iki 
keliu kartu.

Szis vienas 
manksztinimosi sugrąžinimui 
tamprumo susvirusiu pecziu, ir

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

isz geriausiu

atveda vieton’pecziu muskulus. 
Tas sujungia tinkamai sustip-
rinant ir pakelia kūno muskulu 
visa sustatyma. Žemesniosios 
pecziu dalies muskulai tame 
plote iszsidirba taipgi kaip ir
** i * * •augsztbsniosios.
i Exorcise No. 3

Atsistok tiesiai^ kojas 
glausk, laikant lazdele skersai

su-

rankaspryszakyjo, rankas laikyk 
Į sieksnio tolumo, rankas pakelk 
ir isztiosk pirmin ir prieszakin, 
leisk jas per galva žemyn in

^užpakali kol lazdele nusileis
žemiau klubu. Sugryžk in pra-

I «* ' 4 . . • • • a • •

kartok. Kuojhet pecziu mus

Mahanojuje, 
r » kilai Sžtoro.

19 W, Center St. Mah&noy Otty
1,1 : ;

dodamaja ’pozicija ir vol pa

lai isztyst a j r sunyksta, tuomet 
pi’ieszingioji skersai krutinės

Geriausia* būda* gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistu 
gamtos surėdytas ir tik told vaistei 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nė* žoles yra Sveikiausi 
vaistei vartoti del žmogaus kraujo 
kurio* atitaiso žmogau* krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome Invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, koklluszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalitad, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastles, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys* 
užima, bemieges, szlrdiee drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio Mata
ro, balt-lige* ir tt po 85c. pakeli*. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virs* 
minėtu ligų, tai greiciiaus kreipkite^ 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže*

Pft’ spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink-

muskulai susitraukia Susiver
žia tuomet kad atitaisius ju pa-
(iėjhria rėikitlinga juos atities
ti. Kad prisipratinus prie tei- 25 Gilki ftd.

Bitais apdarais po $4.75. Atriuakite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knyga 
kataloge. Reikalaujame pardaviniU-

kolonija*. Adresavokite asitelp:

Spencerport, N. Y,

ju muiu žolėm* po visu* lietuviuku* 
kolonija*. Adresavokite ssltolp:

M. ŽUKAITIS,

s nv
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Panedelyje 28d. Vasario 

7:30 vai. vakare, Prof. J. A. 
Žemaitis su savo dideliu choru 
pastatys viena isz geriausiu 
Koncertu ežioje apielinkejo. 
Koncertas atsibus High School 
auditorum, 7:30 vai. vakaro. 
Prof. Žemaitis žada pastatyti 
24 numerius su savo gerai isz- 
lavintu choru ir tikimasi kad 
visus žmones patenkins. Tar- 

ir 3 <sunus j pais dalyvaus ir antras choras 
Juozą, Vinca ir Edvardą; taip- i pritariant orkestrai susidedant 
gi viena broli Antana 
ir seseri Lietuvoje Ona Lavo- 
cziene. laidotuvėms užsienio 
graborius Traskauskas.

— Poni Marcele, pati Alek
so Zdanavicziaus, 606 XV. Cen
tre uli., parvažiavo namo isz 
Geisingerio ligonbutes Danvil
le, Pa., kur turėjo pasekminga 
operacije ir dabar daeina vela 
prie geros sveikatos.

t Seredoa ryta apie 8 va
landa mirė Adomas Valinczius 
gyvenantis 601 XXr. Pine St. Tu
rėjo 49 metus amžiaus, sirgo 
apie meta laiko. Prigulėjo prie 
S. L. A. ir prie Szirdies Jėzaus 
draugj’stes. Paėjo isz Punsko 
parapijos, Trakiszkiu kaimo. 
Ijaidofuves ntsibus Subatos ry
ta. Paliko nuliudime paezia Ko 
zalija, 3 dukteres Katre, Petro
ne ir Konstancija

miesto isz mažu. Szis programas bus 
invairus ir visi privalėtu atsi
lankyti paklausyti.

KALIFORNIJA
KA RASZO MUSU, SKAITYTOJAS 

APIE TAJI PUIKU VALSTI.

avo szaku per visa
Czionais gyvastis

li

f.

— Ant skundo motinos ir 
patėvio Frano Guliko, kad juju 
duktė Paulina Vaszkeliute din
go isz namu, steitine palicije 
pradėjo jeszkoti dingusios ave
les ir ant galo surado ja ja na
me pas Tetsie Laderevicziene, 
Tama'kveje. Palicije paėmė 
mergina po savo g'loba kaipo ir 
Xrlada Sadanavicziu, 
žmogų. Abudu likos uždaryti ;

Girardville, Pa. — Szv. Jur
gio didelis choras isz Shoiian- 
doah pastatys la'bai puiku ir 
gražu Koncertą musu parapi
jos naudai Ima d. Kovo. Prof. 
J. A. Žemaitis, choro vedėjas 
deda visas pastangas kad (.'bo
ras atliktu programa kuonoge- 
riausia. Koncertas atsibus baž
nytinėje salėjo 8 vai. va k. Lau
kiame Prof. Žemaiczio atva
žiuojant su savo Choru. Choras
vra kviecziamas vietinio klebo- laikuose 
no kun. X’a’lanczuno.

kliosztorius, 
$60,000 kapitalu 
Nedelinis

su

GREITA PAGELBA DEL 
SUSTINGUSIU SUSIJUN
GIMU IR SKAUDANCZIU 

MUSKULU.

Johnson’s Belladonna Plaster 
suteiks jums malonumą

umiu laiku.
I
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Baltimore, Md. — Alena Bub- 
niul(\ 18 nudii, 23 XV. Payson 
St., mire X’asario 10, palaidota 

' X’asario 14, Szv. Alfonso para- ii.. . . ....... ...
I • nu, II1IIV V I I u, P<11U1U<JI<1 

\C< j Vii šorio 14 Szv. Alfonso nnrn- 
zuuyięu. ziMuviu “'-'y* ’? ?1 ; p j jos ka |, i lieso. Paliko uuliudi-
kalejime. Daktarai perziureja 1 . .. , ,. . .•r 1 1 1 OV/1 H 11U 1 »» L'AL'IIT/UI

mergina sugražino pas levus o 
Vladui davė tiek szunc poteriu, 
kad ne greitai užmirsz ir taip
gi paleido namo.

[ me tėvelius, broli ir sesutes.

t Po trumpai ligai uždegi
mo plaucziu, Povylukas, pen
kių mėnesiu sūnelis p. Florijo
no Boczkaus'ko, (sunūs redak
toriaus “Saules“) 312 XV. Pine 
nlyczios, mirė Pauodegio vaka
ru 10:20 valanda. Laidotuves 
atsibus Ketverge (sziadien) po i 
piet, 2 valanda su paszvcntini- 
mu kūnelio. Laidotuvėms užsi
ėmė graborius Traška nekas.

— Subatos ryta bus surisz- 
ti mazgu moterystes su 
misziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje pana Anele Bobiniute su 
p. Adomu Valasevicziu isz She
nandoah. Svodba atsibus
tevu> nuotakos A’inca Bobina 
328 . Pine ui vežios.

pas

PAJESZKOJIMAI
I*

Pajeszkau savo dėdės Auta

» >«*I**m» i- ■ i* 11 1 M •|I|M|I«I "'W" U* *

SKAITYKITE I SKAITYKITE!
f

Skaitykite kad Juozas Sawakinos, 382 South Empire Street 
Wilkes-Barre, Pa. sako apie Dr. Mendelsohn’o stebė

tina iszgydima. Jisai sirgo per septinis metus, turėjo 
keturis daktarus ir iszbuvo keluose ligonbutese.

, F .• t i }■ J J i

“Sirgau per paskutinius 
septinis metus ir buvau gydo
mas per keletą isz goriausiu 
daktaru. Buvau ligonbutese 
bot neaplaikiau jokios pagel
bės. TmTdnu baisus diog-

(
t

n a i *
Nekėntok agonijoj ilgiau, kuomet 

Johnson's Belladonna Plaster’is gali 
jums suteikt greita pagelba.' Nėntifd- 
mink, jeigu kiti vaistai jums suteikė 
tik liglaikine pagalbu. Mėgink John
son’s Belladonna Plaster’i, kuria su
teiks patvaria nauda — szilima, jo
jas ir stipruma, patvaru masaža skau
damiems, pavargusioms muskulams ir 
sustingusiems susijungimams.

Gelbstantis efektas Johnson’s Bel
ladonna Plaster’lo yra patvarus del 
to, kad jo vaistai visa savo joga tie
siog per oda sunkiasi in skaudamas j 
vietas ir patvariai veikia taip ilgai 
kol plasteris laikomas prie kūno. Jei- Į 
gu jusu muskulai ir susijungimai yra 
sustingę ir skausmingi del virszlaikio 1 
darbo, ar neinprasto darbo, del nusi- i 
szaldymo, Rheumatizmo ar del kitu ' 
priežaseziu, naudok Johnson’s Bella
donna Plaster’i — ir jus busite malo
niai nustebinti greitu ir nuostabiu jo 
veikimu. Parduodami visose vaistinė
se.

> I

I
i
i

Fu rojau baisus dieg-i bos. t arėjau baisus dieg-
i lint ^peczuose, kojiiose ir kai-
I reje pusėje; negalėjau valgyt; 

miegot nei dirbti ir buvau 
labai nusilpnejas ir sergantis.

Į Pas kožna daktara 
atsilankiau pasakydavo man

pas kuri

I ka kita, vis kitaip.
• . • « • * a • a

Pasida
riau teip blogas hi jo jausi kad 

Pasižinojau apie Dr.mirs u.
I W.

Mendelsohn’a ir apie daugy
be žmonių kurias jis iszgyde. 
Pastanavijau jin pamatyt ir 
dasižinoti kas man kenkia 
ir kas do per daktaras Men

I

t

ir t.t. kaip delsohn’a yra. Daktaras padare nuin atsargu apžiurėjima, 
iszekzaminavojo mano krauja, szlapuma, vidurius,

Trisdoszimt.s trys parkai yra 
jau su medžiais, vejomi ir pil
ni dailiu visoiįciu žolynu, 3 di
deli su ežerais visokiu žuvii, 
paukszeziu ir žvėrių. (Vienais 
medžiai tai,surinkti isz viso pa
šiusio: Australijos gumo ir pi
piru inodŽ’iai, palmes isz Kini
joj, Japonijos, Palestinos, Ei- 
lipinu, Pietines Iszpanijos, Ita
lijos, Afrikos ir Pietines Ame
rikos kad žalius lapus gali lai
kyti ant f 
gyvenimą.
medžiu 35 metai.

Rugsėjo 4 d. 1876 suvienyjo 
Pietines Pacifiko 'kompanijos 
geležinkeli nuo sziauru San 
Francisco 478 myliu su pieti
niu El Paso Texas. Bet Los An
geles buvo visai da mažas, 3,- 
000 ypatų, 'beveik visi Meksi- 
konai. XTiena bažnyczia, vienas 

viena banka,
ir tik vienas

Tuose 
dima buvo pirkti 

25’ 
davė dykai 640 margu.

Sziandicna vietose parduota 
po $50 iki $250 pėda ba jau 
mieste Rugsėjo 4 d. 1926m. ant
ra vai. po piet tojo geležinke
lio buvo auksines sukaktuves. 
Isz Sziauru San Francisco at
važiavo senas trūkis su mažais 

naudojo 50 
naujas, di- 

džiauses inžinas los kompani
jos.

Yra ten danai’ apie milijonas 
gyventoju visokiu tautu, ko- 

s tiktai yra ant svieto. Yra

lai krasztis.
gt

marga žemes už $1.

kokius
melu adgalios ir

— Jonas Sadauskas, 66 me- į vagonais 
tu, 9 Wilson Heights Av. mire 
Vasario 12, palaidotas Vasario 
15 Szv. Alfonso parapijos ka
pinėse. Paliko nubudime mote
rį ir daug giminiu.

(’ziofiaiPittsburgh, Pa. — 
lankėsi su prakalbomis Komu
nistas M. Zaldo'kas isz Chica- 
gc,;4, kuris X'asario 22 diena 
kalbėjo Pittsburghe. Po kalbos 
jis buvo aresztuotas Wilmot- 
dinge ir statytas priesz Kast 
McKeesport teisėja 
in kaltinamas kurst vine 
valdžia. XVilmerdingo policija 
Zaldo'ka iszkrete ir rado pas ji

i kunstanezios literatūros.

nistas M. Zaldo'kas 
gos kuris Vasario

.1. Small, 
priesz

j Žaldokas padėtas po $10,000
užstato.

Brooklyn, N. Y. — Auna 
Szaltiene, 32 metu, G01 Metro
politan 2\v., mirė Vasario 20 
diena buvo laidota X’asario 24 
diena.

Nikolai Buczkauskas, 50
no Stanaiczio isz Lietuvos pa- metu, 54 So. Gth St., mire Va-
eina Sintautų Valscziaus, St ei j sario 21, buvo laidotas Vasarioj

giriu Kaimo, Begislavo apskri- 23, Kalvarijos kapinėse.
ežio. Asz paeinu isz Naumies- Philadelphia. — Du nežino-

• vvru-ežio apskriczio, Slidžiu Kaimo, nii bet gražiai apsirėdė
Bublieliu X alscziaus. Meldžiu |<ai, kuriu policija jeszko, ban-
atsiszaukt ant adreso: 

Antanas Stanaitis 
433 S. 71h Street, 

Steubenville, Ohio.1.17)

.Pajeszkau George Norkaus 
pirmiaus gyveno Kewanee, 111., 
dabar nežinau kur. Jaigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszt.

J. Baltrushat, 
Box 204, 
Collinsville, UI.

Pajeszkau Joną ir Motiejų 
Martin'kaiczius paeina isz Kar- 
pieju Kaimo, Bartniku X’als- 

Vilkaviszkio apkkri 
ežio. Tegiil atsiszaukia ant szi<»
adreso: (lt.

Pijuszas Mikuleviczius, 
1440 Hamilton Ave., 

Grand Rapids, Mich.

cziaus,

Pajeszkau savo vyro Anta
no Urbono paeinanti isz Dau
noru. Turiu labai svarbu reika
lą, praszau daneszti ant adreso.

Mrs. Anna Urban,
5429 S. Hoyne Avė., 

% Mrs. M. Hunt,
Chicago, III.1.17)

Pajeszkau savo pusbrolio 
Frano Aleksandravicziaus, pir
miau gyveno Lawrence, Mass., 
dabar nežinau kur. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso.

Mikolas Kudžus
1279 E. GOth St.

Cleveland, Ohio.

lt.

Fuose

vai d/.e

de pavogti ir automobiliu nu
sivežti 10 metu (lukteri Niema- 
nienes, nuo Duval St., isz Qer- 
mantown, bet motinos riksmai 
privertė vyrukus bėgti.

Skaitykite “Saule”

K. 
kio
33 Lankos, padėtu pinigu su- 
virsz bilijonas doleriu. Banku 
turtas apie 9 bilijonai. Yrra dai
lus budinkai jau net debesius 
pasiuke, trys dypai, Union Pa
cific, Santa Fe ir Southern Pa
cific tai didelis unijos dypas. 5 
gatves ir Central A ve., 359 baž- 
nyczios, Kymo Kataliku ge
riausia stovi, turi savo dideli 
Universitetą, 
daugeli ligoniniu ir parapijos 
mokykla; 142 teatrai, 860 mies
to mokyklų, ligonbueziu ir t.t. 
PrivatiskJku mokyklų visokiu 
ir kolegijų, 152,256 kompanijos 
dirba krutanezius paveikslus, 
80 procentas paveikslu padirb
ta Los Angeles ba gali dirbti 
350 dienu iii meta, lietus ir 
sniegas ežia negali
toki dąrba. Lietaus visai ma
žai buna o sniego visai nėra. 
Czia debesiai sausi, galima sa
kyti nuo pabaigos Balandžio 
iki Spalio menesi. Kad ne tiek 
lietaus neduoda kaip liergdžios 
karves pieno per 5 ar 6 mene
sius.

Tik miglos medžiu lapus nak
timis pa.szlapina žolynu, au- 
guoHu ir t.t. Žmones negalėjo 
vandenio užlaikyti ba žiemos 
menesiuose u ž 1 a i k vd a v o 
nuošė, tai vasara jau negera

Rymo Kataliku

3 Akademijos,

sulaikyti

k'lo-
s

NAUJAS BJUSTAS FRANKLIN’O.
Gegužio 5, bus atidengtas szitas bjustas Benjamin Frank

lino, kuri pastatys Garbes Saloje Now York universiteto, ku
ri paaukavo moksliszka Pennsylvanijos draugavo.

ir gyvuliam gerti, o kaip jau 
rytiniu Amerikonu ar sziauri- 
nos Europos galima ta vandeni 
naudotie 5 menesiu senumo. 
Bet Meksikonai, Graikai, Ara
bai ir Kinczikai tai buvo pri
pratę prie tokio vandens taip, 
kaip Mahanojaus Lietuviai 
prie Kajerio alaus. Griažtns 
szuliiiiams kasti reikėjo atvež- 
tie isz Najorkd aT Philadclphi- 
jos ir kiti dalykai ka reike prie 
griažimo szuliniu. Laivais apie 
15,000 myliu nuo Najorko iii 
Santa Monika, areziausia pri- 
stova, buvo 19 myliu nuo vidu
rio miesto. Žegliniais laivais 
eme apie 4 menesius, tai sunku 
buvo statyti szita miestą nes 
Panamos kanalo da nebuvo. 
Dabar tai galima sa’kyti rojus: 
nlyczios plaozios, visur eina 
dubeltavi strytkariai, kolei ci- 
mentiniai ir smalinei, medžiais 
apsūdyta, žalius lapus laiko va
sara ir žiema, žolynai žydi ir 
taip 365 dienas per metus. Pa- 
žiurekie ant ūkiu, vienoj pusei 
sėja, kitoj jau rauna daržoves, 
kopūstas korta,
Pennsylvanijoj Rugpiuczio me
nesyje.

Dabartės daržoves tai piges
nes kaip vasara, kopūstai, 
morkvos, ropes, kruczkai, salo
tos ir t.t. ba geriau auga kaip 
no karszta. O debesiai jau ge
rai palaisto lapus ir szaknis 
nuo 16 d. Lapkriczio. 2 pedu- 
kai morkvu, ropu, buroku, sa
lotu galvos už 5c. Vasara kaip 
reike palaistyt vandeniu, tai 
tik fzaknis vanduo paszlapina. 
Ta me i tęs tai brangios, pirmos 
k tąsos 15c. svaras, 2 sv. už 25c., 
žirnei ir szabalbonai tik ka nu
skusti 15c. sv. 2 už 25c. ba jas 
žiema turi sodyti k lomiose kur 
yra žemiau mariu kelios pėdos. 
Imperial klonis tai daugiausia 
augina tomeites žiemos laike 
vietose apie, 60 pėdu žemiau 
mariu, 214 myliu nuo czia yra 
miestukas EI Centro su 5,461 
ypatų, visas 49 pėdos žemiau 
mariu. Tokiose vietose tai la
bai buna kaj’szta vasara. Jus 
gerai žinote Death Xralloy“, 
tai net 310 pėdu žemiau mariu, 
bet tonais da-r niekas negyvena 
ir ne auga. (Jizia galima pigiau 
pragyventi su geresniu maistu 
kaip Philadęlphijos. Žmones 
mesa gauna vis szviežia, ba 
czia skerdžia gyvulius, o daržo
ves tai vis szA’iežios ant marke- 
tu o kas pasilieka tai iszmeta 
ba kita diena jau butu suvyti*. 
Nakties laiku tai parduoda del 
pigiu restauracijų ir perlonam. 
Sziadien galima gauti geru 
obuoliu 6 sv. už 25c., geriausiu 
4 s v. už 25c. Grandžių puse pe- 
ko vidutiniu 25c., kur pas jus 
butu vienas Qc.

Ramios tai brangesnes kąip 
rytuose, bet anglis, malkos, pe
lenai iszvežti, anglis atneszti, 
gazas, malkos, 
t i nuo doru ir žodžiu viskas tas 
brangiau pareina. Czia to ne
reikė ba viską gazu atlieka: vi
rimą, kepimą ir kaip reike tai 
kambarius paszildo. Gazas yra 
pigus ba visas isz žemes ateina 
ir 35 procento karsztesnis.

Da bus daugiau.
A. B. Sueta.

kopūstai

Death Valley

anglis atneszti 
sniegas nukas-

REIKALINGA.

Lietuviszka mergina prie 
darbo ių Liotuvisaka hoteli. 
Darbas, lengvas ir gera mokes
tis. Atsiszaukite greitai per
laisz/ka arba galima matyti: 

Mrs. James Boss, 
Leaders Hotel

116) St. Člair, Pa.
Bell Phone 1374 J-l.

NAUJAS SLAPTYBIŲ 
ISZRADIMAS. s ♦

Kas loszia kazyrose, nusipir
kite szia knygele. Parodo kaip 
laimėti. Prisiunskitc 25c. stem- 
ponis. t.J7

P. Mikalauskas
248 XV. 4th St.
So. Boston, Mass.... ___ —--------

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais, Preke |1, 

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

Lietuviazkaa Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidojo numirėlius pn-
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

610 W. Nprnce «»., 
MAHAXOY CITY, PA.

30(1 MARKET STTAMAQUA, l’A.

A

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA

lazbalsamuoja ir laidoja mirusiu* ' 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
szia nuo papraseziausiu iki prakil

Parsamdo automobilius dei ; 
veseliu. kriksztyniu b

niausiu.
laidotuvių,
kiticmn paHivažinčjimaniB.

HalJ TaUfonaw
I
I

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Tcipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Goriausios ir didžiau
sios kompanijos amerikc.
137 -139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. I
I

szirdi 
ir plauczius, pasvėrė mane ir potam pasakė priežasti mano 
ligos. Tik pamislykite! sirgau 
jau visa ta laika ir nežinojau tikra 
po at lankymui tiek daug daktaru. 
Mendelsohn’a
liof?. Dirbu ir miegu gerai ir 1
minu, jaucziuosiu kaip vyras 20 metu vieton

per septinis metus ir kente- 
priežasti mano ligos 
Po 

jaucziuosiu geriau kaip daug metu
gydymą per Dr. 

adga-
valgau goriau nei kaip pir- 
20 metu vieton 38. Patariu

kožnnm serganeziam nepaisant tolumo, idant nelauktu bet 
Mendelsohn ’a.kad tuojaus kreiptųsi pas Daktara Mendelsohn’a. Priesz 

pabaigima, noriu da pasakyti jog kada atsilankiau pas ta 
Daktara Mendelsohn ’a, 
imti gydimą nuo jo tai su noru apsiims 
ir suprasti jog darys viską ka gales, ir 

idant

jisai man pasakė kad jeigu noriu 
mane gydinti, bet 

nemislyli kad .
■ jisai darys kokius stebuklus idant iszgydinti visas arba
i suteikti iszgydima del visu chroniszku ir 

ligas. Asz tik noriu praneszti mano draugams jog daktaras 
Mendelsohn’as vra teisingas daktaras.

I ’ JUOZAS SAWAKINOS,
382 S. Empire St.

užsisenojusias

Wilkes-Barre, Pa

: Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri- j 
nėjima apie juso liga ir aplaikyti tani tikra gydimą ir jeigu galima 
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 

Turiu i 
teipgi motore pagalbininke del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada
ypatiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus.
< '................... ‘ ■-

į sirgote ir ne buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
netszgytfomi ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. Ne atidė
kite ir nepaisėkite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina j ūso gyvaste. 
Galite pas mane atsilankyti be tlumocziaus nes asz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo czionais, tai atraszykite laiszka kokia ranvaite priesz laik 
o tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paczta negydu.

DR. MENDELSOHN
I SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

!
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BALL@BAND
Pakenčia geraus nešiojimo 

šlapiose kasyklose

I

Reikia drutaus gumo pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’ Lopacs ir Himiner rūšyse.

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu ant visų pusių 
apsaugoti virštĮ nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus nešioti per visą dieną. 
Balti, raudoni ir juodi. x

Del visokio sunkaus darbo apie .šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darrbo KurpSs. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiurčk del raudonos bolgs ant kiekvienos kurkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind..

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Kušies”

k
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HIMINER
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