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ISZ AMERIKOS
LIETUVISZKA

PLOT A

BURDINGIERIAI SMAUGĖ 
SAVO GASPADINELIA PO 

TAM NUMĖTĖ JA NUO 
GONKELIU KUR 

U2SIMUSZE.

Pitt? ton, Pa. — Šluboje Mar
celos Taliszauekienos, 47 motu 
motorus, kuri gyvena ant Ma
loney Place, atsibuvo linksma 
o^gal ir nelaiminga puota ar
ba kaip A ngl isz kai 
4 ‘ munszainine part i je,” 
jo dalybavo pati ga*padinele, 
josios burdingieriai ir da keli 
kaimynai. Jurgis Balonas ne
sulaukdamas savo moterėlės, 
nuėjo pažiūrėt kas ja ja užtruk- 
dino. Inejas in st ubą nusistebė
jo pamatęs kaip Taliszauckic- 
nes burdingieriai smaugė savo 
gaspadinele. Tuo jaus iszbego 
laukan tiksle paszaukimo pali- 
cijos ir ant giliuko atvažiavo 
mot orei kliu is policija n tas Jur
gis Kižys, kuris i n bėgės in stu- 
ba, rado Taliszauckiene gnlin- 
czia ant grindų da gyva bet ge
rai užsigerti šia.

Kižys iszbego laukan sujesz- 
koti daugiau palici jaut u in pa
galba idant peszttikus suimti 
o kada sugryžo adgal in st ubą 
su keliais palici jau tais, rado 
nulaužytus gonkelius o žemai 
ant žemes gulėjo Taliszauckie-

vadina 
kūrin

NUŽUDĖ SAVO

DRAUGA Isz Visu Szaliu
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Ka viesulą padare New Yorko valstijoje

LIETUVYS NUŽUDĖ SAVO 
JAUNA DRAUGA IR TU
RES DABAR ATSAKYT 

UŽ TAI. i

Pilti burgh, Pa. — Stanislo
vas Daukis, -penkiolikos metu •Y F .vaikas likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime už nužudini- 
ma hivo draugo Kazimiera* 
Bulcziu, taipgi penkiolikos me
tu vaikas, Soho sztorelyje, bet 
Daukis iszsikalbineja buk nu- 
szovimas »avo draugo buvo ne
tikėtinas ir nenoringas.

Daukis pasakėipalicijai, buk 
jisai su Kazimieru rado revol
veri ir .susitarė sueiti sztorely
je idant geriau apžiūrėti revol
veri. Kada Kazimieras norėjo 
pagriebti revolveri isz Stasio 
ranku, revolveris iszszove pa
taikindamas jam in szirdi ir 
tuoj mirė ant vietos.

Laike teismo pasirodys 
Daukis kaltas 
žudinstos ar ne.

ar
užmeti nejimo

52 UZMUSZTI
KASIMOJE

BAISI EKSPLOZUE 
KASYKLOSIA VALIJOJ.

22 UŽMUSZTI ANT 
VIETOS,
NESURANDA.

30

ANGLIJOJ 14 ANGLEKA- 
SIAI PRIGĖRĖ.

(Wales)Cwm, \ralije
Penkesdeszimts du anglekasiu 

eksplozije gazo 
22

M

ku siejo
Tame laike radosi

“bAVLF.
ISZEINA KAS UTAliNINKA IR PETNYCZIA.
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Amerikos Istoriszkos 
Dienos Morc?iaus 

Menesi je.

Monitor ir Merrimac Kova. 
Kovo 9, 1862m.

Pradžioje Namines
Į konfederetai ir nnionistai krei-

K a re4

Szlai namas Mrs. Moe Coons, arti Seneca Falls, N. Y. ku
li iena. Daug panasziu namu vie-

pc atyda in jureivbzka kare. 
186L1862m. žiemoj Konfedere- 
tai pastale pirma geležiu ap
dengta lai va — Merrimac. Ir 
iuom laiku Merrimac buvo bai
siausias kariszkos laivas pa
saulyje. Planai užbaigti del pa
naikinimo viso federalio laivv- 

* 

no ir paimti New Yorko uostu.
Lincolnas ir jo patarėjai bai

siai susirūpino priėmė Jono 
Ericson’o pasiulyma pastatyti 
naujos ruszie.- kariszka laiva. 
Ir pradžioje '•1862m. Monitor 
buvo užbaigtas. Buvo 776 tnnu 
ir 172 pėdu ilgio.

Kovo 8d. rvte Merrimac, isz- 
plauke isz Norfolk ir ta diena 
gana pragaiszties padare. Se- 
kanezia diena Monitor ir Mer
rimac pradėjo kova - 
mae iszsiunte net 22 fzuv'his in 
Monitor bet tam laivui nieko 
iK’kenke, kuomet Monitor žy
miai perskahh* Merrimac 
priverto ji atsitraukti. Sziaur i

Kongresas Panaikina “Peon
age” Kovo 2, 1867m.

Žodis “peon” 
l.ioj reiszkia pridieni darbinin
ką, bet Pietų Amerikoj buvo 
pritaikintas ypatingai indijo- 
nams. Po Iszpanijos kolonijų 
sistemoj pridieniai darbininkai 
priverstinai turėjo dirbti darb
daviams, ypatingai jeigu buvo 
skolingi turėjo atidirbti visas 
skoia.‘. Tie darbdaviai užkrau
davo visokius kasztus, pardavė 
visokius nereikalingus daigius 
kad tik padidint skolastu dar
bininku ’pakol isztikro buvo 
vergija. Ta sistema 

peonage.
Suv. Valstijose ta sistema 

egzistavo beveik tik pietinėse 
valstijose. Kuomet Arizona ir 
Naujoji Meksika priimtos prie 
valstijų buvo rasta kad vieti
niai i n st a tyma i ir paproeziai 
pripažino ta vergijos sistema. 
Kovo 2d., 1867m. kongresas in- 
stat ym 11 pa na ik i not a 
niu darbininku”
Valstijose ir Amerikos terito
rijose. Bet pietines valstijos 
kur plantacija savininkams bu
vo sunku gauti darbininku ta 
sistema slaptai egzistavo. Buvo 
didelio reikalavimas taip va
dinamu “convict” (nukaltin- 
tjtju) darbininku. Daugeli at
sitikimu balti ir juodi vyrai be 
pinigu ir draugu buvo snaresz- 
tnoti vietines policijos del ko
kios nors priežasties. Darbda
viai užmokėdavo bausmes ir 
tie biedni vyrai pasiraszydavo 
po rasztais ir jie buvo paimti 
ant plantacijų ir prižiūrėti kai
po nelaisvei. Jeigu vyras buvo 
geras darbininkas ir sunkiai 
dirbo tai ant jo užkrauta dar 
visokiu skdlu kad tik ilginus 
butu palaikytas. Jeigu, kiton 
pusėn, suprato visa padėjimą 
ir pabėgo, buvo susektas, suim
tas, s 
žinias in prlvatiszka kalėjimą.

Kartais, kur žmones privers
ti dirbti priesz savo noro, toki 
atsitikimai pavesti federaliams 
teismams. Tokiuose atsitiki
muose valdžios labai asztriai 
pasirgta. Valstijų instatymai 
aprūpina aszlrias bausmes del 
tos praktikos yra 
lios logiški t u ros.

bzpanu kal-
Merrimac.

ri sugriovė baisi viesulą ana 
sula mitai kino.
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ISZ LIETUVOS
—T m vadintaI 4 4

ISZ LIETUVOS BĖGA 
ŽMONES..* 

Paskutiniu laiku emigracija 
labai padidėjo.

> stoties 
kaitidien iszvažiuoja apie* 20-30 
žmonių in invairias Amerikos 
valstybes, Afrika, o 
šia tai in Brazilija. Kaip girdė
tis emigruoja no tiktai darbi- 
nnkai bežemiai ir naujakuriai,

prazuvo per
Marine kasyklosia- Isz tuju 
likos užmuszti ant vietos o Ii- 

30 užgriauti be vilties 
at radimo.
eksplozijoj 150 anglekasiu isz 
tuju apie 80 likos iszgialbctais 
gyvais per ju draugus.

Szimtai moterių su vaikais 
iszgirde apie nelaime subėgo 
prie ^kasyklų, juju kliksmai ir 
riksmai buvo ueiszpasakyti ir 
graudingi, daugelis isz juju iip 
alpo. Toji nelaime buvo viena 
isz didžiausiu ir tai dienojo 
V'elsziu tautiszkos'dienos kada 
apvaiksztinejo Szv. Dovydo 
diena.

Antra nelaime patiko ta pa
ežiu diena Billsthrope kasyklo
sią, Mansfield, Anglijoj. Asz- 
tuoni anglekasiai nusileidine- 
jo in -kasyklas prie darbo. Ta
me sugriuvo szimtas tonu pai- 
pp pev kuyps pumpavo vande-

isz Lietuvosw w A W W V -w W W V W W ▼ 1^*4 .1 1 ( L H \ O j

SUGRAŽINS VILNIŲ Po Kalėdų isz Kauno
I f'

L-

Merri-

ir

žmones džiaugėsi kuomet pie
tiniai jmsimine.

LENKIJE KETINA SUGRA- 
ŽINTI įlETŪVAI VILNIŲ 
KAIP BOLSZEVIKU PA

VOJUS PRAEJS.

daugiau- —F.L.I.S.
JAUNAS LIETUVYS 

LAIMĖJO GOLFĄ
IR GAVO $1,000.

Lnion City, Conn. — Vela 
garsei atsižymėjo vienas isz 
musu tantiecziu sporte, o juom 
yra Vladas Burkauckas, sūnūs 
Petro Burkaucku, 28 City Hali 
uli. Ana diena laimėjo jisai lo- 
szime golfo Floridoje, aplaiky- 
damas pirma dovajui ir 1,000 

das dirbo fabrike, po tam pri
stojo prie Naugatuck’o kliubo, 
kur lavinosi kelis menesius, po 
tam nuvažiavo loszti golfą su 
geriausiais loszikais ir niekas 
nesitikėjo idant jaunas Lietu
vis laimėtu sziampiono varda.

Berlvnas. — 
aminer”
D. Tofisidius pranesza, kad An-

Herald ir i bet visai rinitai rengiasi iszva-4 4

, korespondentas O. žinoti nemaža dalis ir ūkinin
ku. Patyriau, kad viename Ro-

glijos spaudžiamo Lietuva, ir kiszkio apskrityje atsiranda
Lenkija sudariusios sutarti, ku 
ria einant, Lenkija pripažysta

104 ūkininkai, 'kurie parduoda 
savo ukius ir

“ pridie- 
sistema Suv.

f

Isz Philadelphia, Pa.

Philadelphia, Pa.

ne |nrr^keh4i‘pakTiTr- (lolorhf/ Keli••metai adgal Vlh
sziu. Palicije areszlavojo dau
geli kurie dalybavo tam pikni
ke. Sliectva da neiszrode kas i 
tame kalta.-.

DU NEISZMANUS VYRAI 
NUSIŽUDĖ.

Barbourville, Ky. — James 
Williamson, 28 metu, po susi- 
barimui su paeziule kad toji 
davė nukirpti savo ilgus plau
kus, pridėjus

— Supykęs
nepaliovė

k a rabi na prie 
galvos paleido szuvi ir pakau- 

•szis nulėkė.
St. Tjouis, M o. 

kad jojo dukrele
skambint ant piano kada jai 
paliepė uostot, Ehnilius Chax- 
el, 73 metu naizlys, nuėjo in 
skle'pa ir tenais pasikorė.

KERENSKIS PRIBUVO IN 
AMERIKA.

New York. — Aleksandras 
Kereiukis, kuris pradėjo pir
mutine fevoliucije Rusijoj po 
nnžudinimui caro, atplaukė iu 
czionais Utarninke ant laivo 
Olympic.

Kerenskis badai turi gimi
niu New Yorke, kuriuos at lau
kis ir prie tos progos turės ke
liolika prakalbu po didesnr.is 
miestiu.
4 APDEGE, 20 ISZSIGELBE- 

JO ISZ DEGANCZIO 
NAMO.

Pa.

o

Scranton, Pa. — Keturios 
ypatos smarkiai apdegė o dvi- 
deszimts iszsigelbejo szokdami 
per'langus ir iszgelbeti per ug- 
nagesius hz trijų deganeziu na
mu Dickson City. Lgnagesiai > 
pribuvo isz Pekvillef, Blakeley, 
Olyphant ir Throop,

Verken t is t riju metu kūdi
kis nakties laike pabudino tę
va Feliksą Rogalski isz miego, 
kuris pamate kad namas dega, 
ir kuriam pasiseko iszgelbet 
paezia ir szeszis vaikus, bet 16 
metu sūnūs baisiai apdegė.

Jonas Dempskis iszgelbojo 
savo paezia ir keturis vaikus 
nuleisdamas juos per Įauga, bet 
kada sugryžo adgal iszgelbet 

,! kūdiki likos baisiai apdegintas.

PASZELUSI VIESULĄ 
PADARE DAUG 

BLEDES.
New York. — Ant viso At- 

lantiko pakraszczio nuo I^lori- 
dos lyg Maine szelo Į)aszelusi 
viesulą smarkumo 55 myliu ant 
valandos. Karolinoje ir Virdži
nijoj prisnigo 16 coliu. Keli 
laivai nuskendo. Daug bledes 
padaryta visose szalyse.

Per nukritimą augliu 
Knickerbocker kasyklose, likos 
skaudžiai sužeistas Jurgis 
Marczi ulonis, 
Likos nuvežtas in vietine ligon- 
bute.

sužeistas
11 E. Oak uli.»>•

Paskutines Žinutes.

U Hibbin, Minu. — Szimas 
Bafortl 70 metu ir jojo penki 
anūkai sudege ant smart do- 
ganeziam name. Motina vaiku 
baisai apdega.

Įf Bowling Green,
C. M. Jonės, turi ziegori kuris 
yra 147 metu. Pii-'ko ji kada 
turėjo 100 metu senumo ir da 
eina garai be jokio pataisvmo.

Teo-

M o.

ti Patterson, N. J.
doras Talarskey, 19 metu, im- 
siszove ant kapo savo brolio. 
Paliktam raszteli sako tėvams 
kad ne yra niekam tikias todėl 
geriau mirti ne kaip būti sun
kenybe kitiems. 

w

ATSAK1MAL

A. V. Youngstown, Ohio. — 
Su mielu noru priimame v i so
kes žinutes isz Lietuviszku 
Kaimeliu, bile tik yra teisin
gos ir nesmeižinanezios kitu 
žmonių. Prisiunakite. .

iii isz kasyklų ant k lot ko ku
ri sugi'iuvb ant devynių kitu 
darbininku dirbaneziu ant dug
no szafto. Visi likos užmusz- 
tais o kuriuos neužmusze tai 
prigėrė per vandeni, kuris jn'i- 
pilde visa szafta smarkumo 60, 
000 galonu in valanda.

Kada premieras Baldwin pri
buvo in Cwam, iszreikszti savo 
gailesti likusioms szeimynoms', 
kuriu vyrai j)ražuvo eksplozi
joj, anglekasiai labai inirszo. 
ant Baldwino ir jojo paezios ir 
butu apmuszia jaigu palicije 
nebūt u nzvaikia anglekasius.
STEIGSE “LIETUVIU RES
PUBLIKA”
Varszava. — 

tos” 
vietų Rusijos spauda 
paskelbusi sensacine žinia, kad 
treciojo internacionalo opera
cijų skyrius patiekęs liaudies 
komisaru tarybai Maskvoj pro 
jeikta insteigti Sovietu Rusijos 
vakaruose Lietuviu respublika 
in kuria ineitu kelios pasienyjj 
esanezios apskritys.

Tai respublikai butu pa ves
ta 100,000 hektaru 247,100 ak
ru miszku, kuri einant 1920 
metu sutartimi Sovietu Rusija 
pasižadėjusi gražinti Lietuvai.

Tos respublikos prieky j atsi
stotu troeziojo Komunistu in
ternacionalo Lietuviu sekeijo.s 
prezidiumas su Angariecziu ir 
Kapsuku. Tam projektui ln- 
vykdyti pradėtas leisti ir 
vietų Rusijos Lietuviu kalba 
laikrasztis »“ Raudonasis Arto
jas.”

LAIVAS NUSKENDO SU 
20 ŽMONIMI.

London. — Laivas “Stonies” 
Iszgelbejo Graikiszkft laivoriu 
kuris laikėsi ant sudaužytos 
valties ir atgabentas in Pon- 
zanca, apreiszke kapitonui lai
vo, buk jisai tik vienas pasili
ko gyvu isz ipaskandyto laivo, 
kuris susidūrė su nežinomu 
laivu nakties laike. Nelaime 
taip greitai patiko kad •niekas 
neturėjo laiko gelbėtis, liktai 
jisai szoko per langeli iii mares 
ir tokiu budu iszsigelbejo.

♦ *

SOVIETIJOJ.
Rzeezpospoli • « V* • ■ »“J 

žiniomis isz Vilniaus, So- 
M iuske

iszvažiuoja
Lietuvai Vilnių ir pasižada ji Brazilija laimes jeszkotu.

Vokietija Susirūpinus.Lietuva-gi 
su laikina 

Lenku Okupacija Vilniaus, kol 
grės Bolszevizmo pavojus Len
kijai.

Szeszis metus /kovojusi Lie
tuva už savo amžių sostine 

daug

gražinti Lietuvai; 
pasižada* sutikti

savo 
islosze k a ra su

gal i ngesn ta i s Lenk a i s.
Naujos sutarties su Lietuva 

sudarymas Lenkijoje padare 
daug džiaugsmo; Lietuva per 
daug nesidžiaugia. Ji ruosziasi 
prie.naujo žingsnio, — ne vien 
juridiniai, bet tikrumoje apim
ti valdyti okupatos Lenku že
mos.

Paskutiniu laiku 
pasiuntinys

Vilnių

Anglijos 
Lietuvai darė

i daug pastangų sutaikinti nuo- 
laidu keliu Lietuva su Lenkija

So

Stonies

in convict
ir

Vokietija ima vis labiau ir 
labia h susirūpinti pakrypimui 
giliai slepiamu diplomatiniu 
mostu ir intrygu, 
emus' remti Lenkija,
diplomatai suka dabar galvas, 
nebegalėdami nusispresti, kur 
link Orientuotis, ar in rytus ar 
in vakarus.

o Anglijai
Berlino

EMIGRACIJA.
Vasario mėnesio 5 diena omi 

in Ame- 
o

Rich 
mondo pusėj, mirtas iszplesze 
isz musu tarpo labai gerbiama 
asmeni, musu gero veikėjo 
tėvynainio, Juozo Ivanausko,
žmona. Po sunkios operacijos 
Vasario 10 diena pasimirė Ona 
Ivanauskiene sulaukusi 51 me
tu amžiaus palikdama didelia
me nuliūdime vyra Juozą ir 
sunu 16 metu, taip pat nevedu
si broli Urboną ir seseri su 
szeimvna. Vėliom* buvo visu 
gerbiama apylinkėj ne lik Lie
tuviu, bet ir svetimtaueziu; 
net Žydai nupirko gražu valiu
ką. Szermenys buvo labai isz- 
kihningos. Vasario 14 diena ta
po palaidota su
apeigomis, isz Szv. Jurgio baž
nyczios. In kapines palydėjo 
gražus būrelis kaimynu ir pa- 
žj’Btamu, virsz szimto 
Sugiyžus isz kapiniu, 
gedulingus pietus 
Muzikalėjo Svetainėje.

bažnvt incinis

gravo: in Kanada 1 
ri'kos

.3- 
Jungt i nes Valstybes

in Meksika 1, in Afrikai ir in 
Argentina 1 žmogus.

ISZKASE ŽMOGAUS 
KAULU..

uarcsztuotas vėl .ir sugra-

kad isz visu pabaltos valstybių 
sudarius stipria valstybių 
grandine 'kovoti su barbarisz- 
ku Rusu Bolszevizmu.

Matome tas Anglijos žings
nis kol kas pavyko. Stovime 
nauju invykiu angoje.

Visa centralino Europa, nuo 
Berlino iki Belgrado, susijau
dinus didejaneziu Anglijos Ru
sijos santykiu intempimu. Po
litines ir ekonomines sferom 
labai susirūpinusios karingu 
Londono ir Maskvos kalbu 
tonu. ,

Lietuvos su Lenkija sutarty, 
apie kuria telegramos prane
sza,

Darbininkai, kasdami griovį 
ties Veliuonos upeliu, iszkase 
be galo daug kaulu, žmonių 
kaukuoliu ir geležgaliu. Seni 
žmones pasaJkoja, kad tojo vie
toje buvę palaidoti Szvedai.

Deszimts Sveikatos
f l’ ' -

Taisyklų.

ir Maskvos

inžiurima slapta Anglijos 
ranka. Tatai lyg 
pranoszimas isz Londono, kad 
Lenkijos $100,000,000 paskola 
New Yorke esanti stipriai re
komenduojama ir, sako, dagi 
gvarantuojama.

Diplomatinėse sferose kalba
mu, kad (a paskola tai busią 
Anglijos atsilyginimas Lenki
jai už jos susitaikymą su Lie
tuva, o be to dar busiąs pada
ryt a s A ugi i j os-Lenk i j os 
tas priesz Rusija.

Anglija stengiasi sujungti 
valstybes nuo Suomi.jos inlan- 
kos iki Juoduju juru priesz 
Maskva už Sovietu Rusijos, 
darbuote Kinuose 
Azijos (dalyse.

pai virtiną

pa’K-

ir kitose
/ ' . i ;

i avesta ko-

Mar-
pirmas baltas

Pere

a pat u. 
turėjo 

1Jetuviu 
Pietų 

liakn visi iszreiszke isz szirdie< 
gilu gailesti atsiskyrusiai isz 
mus” tarno. Ilsėki* musu drau 
ge. Tegul buna tau lengva že
mele szios szulios!

— Kovo ketvirta 
i szk i Imi ngi

Ajisaugok savo vaikus —
1. Neprileidžiant juos prie 

sloga sorganeziu,
2. Neleidžiant juos 'lankyti 

namus kur randasi užkreczia- 
mos ligos, '

3. Vengiant žmonių minias,
4. Kuomet tik vaikus pasiro

do nesveikas .tubj paguldyk ir 
lai'kyk ji lovoj,

5. Neleidžiant kitus brolius 
sesutes prie ligonio,
6. Pvaneszant užkroeziamas

ligas sveikatos bordams,
7. Neleidžiant vaikus lankyti 

mokykla jeigu vemia, galva 
. kanda arba gerkle skauda.

8. Svarbu kreipti ypatingos 
domes in nosies ir gerkles hy- 
giona,

9. Paszauk gydytoja kuomet 
nežinai ka daryti,

10. Lankyk tavo miesto Svei
katos Biurą del visokiu sveika
tos informacijų. F.L.I.S.

n

tos informacijų.
i

Inkorporavimas Chicagos. 
Kovo^, 1837m.

Misijonierius, 
quell e; ' buvo
žmogus pastatyti nameli ant 
kranto Chicago upei, tas buvo 
1674 metais. 1830m. Chicago 
buvo kaimelis su mažiaus kaip 
100 gyventoju. Pradžia pasek
mingo miesto Įjradejo Kongre
sas kuomet 1827m. autorizavo 
Illinois ir Michigan kanala. 
Statyba pradėta ir povaliai 
immigracija prasidėjo. 1833m. 
Kongresas paskyrė uosto aprū
pinimą. 1837m. jau miestas tu
rėjo 4,170 gyventoju ir tais 
pietais tapo inkorporuotas 
miestu.

Gdlžkeliu konstrukcija kuri 
atidarė valstijos vidurį stebe- tuvos.

- V. 
Diena 

atsibus iszkilmingi atlaidai 
Szvonto Kazimiera parapijoje. 
Turimo užgarbokad turime to
kia gražu varda savo para pi jos 
bažnyczios varda Szvonto 
zimiero Draugija ir turi na* p

mums garsiu r 
re musu

Ka- 
/1 

vardu Szv. Kazimiero Seseris 
Vienuoles tKazimivrietos. No 
iszpasakytai turimo užgarbo 
ir džiaugsmo kad Philadelplji 
jos Lietuviai tokia turi prakil
nu Szventaji apsirinko už savo 
parapijos patronu kuris stovr 
musu dideliame altoriuje, glo 
bejas musu parapijos ir globe- 
as visos Lietuvos. Galinu* di
džiuotis ir džiaugtis kad tokia 

entaji pasky-
para p i jos 

Gerbiame ir godojamo Auks 
cziausiaji musu patronu Sz 
Kazimiera, patronu vLos Lie-

, Apvaikszeziosim Szv. 
o ketvir- 

pa>itai- 
ko Petnycioje, negales dauv; isz 
aplinkiniu kunigu pribūti, isz 
priežasties kad yra pirma Pet- 
nyczia menesio. Kožnas būda
mas ant parapijos tun 
Dievo maldysi e tojo 
Labaigaila kati negales pribū
ti daug kunigu musu didzii:’ 
gerbiamu i klebonui

patronu.
/t "

linai prisidėjo prie Chicagos Kazimiero diena Kov 
iszsivystijimo. l«50m. Chicago t(1) i)et labai gaila kad
turėjo £8,269 gyventoju — 18- 
GOrn. 109,206 gyventoju ir 18- 
7()m. 306,605. * •

Gau ras užpuolė didele dali 
Chieagos 1871m. Bet in dvie- 
jns metus isznaikinta dalis bu
vo vėl atstatytu ir 1880m. Chi
cago t u tėjo 503,298 gyventoja 
192Gm. gyventoju buvo 3,648,- 
000,

’s savo 
dienoje.

ba.
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Amerikoniszki Žydai labai 
sujudo ir geidže uusikvatyti 
nuo neteisingu 

Ik

jiems Lietuvoje.
Ainerikoniszki Žydai labai 

suszirdo ir geidže nusikratyti 
nuo neteisingu vardu duotu 
jiems Lietuvoje.

Sulig rubinu rabino prane- 
szimo, nuo dabar rabinai isz- 
duodumi gimimo certifikatus 
tores pažymėli originalius su
lig tahnudo vardus. Pavyz
džiui. M ozes

KA RASZO MUSU SKAITYTOJAS 
APIE TAJI PUIKU VALSTI.

"iii,.

lh

■

įi;

n
!
fe.

r
%

1

*

MK;
Jrf' ll f

vardu duotu

vardus.
bus užraszomi

Mozemis, on e Mansiukai; Iza
okai nebus raszomi
.Jakobai nesivadiiis Jankeliai.

Kažin ar to patvarkymo pri 
šilai k vs visi ledeliai .’ • •

lekai, ir

Per 500 melu žmones netu
rėjo progos matyti milžiuiszko 
.skarln> kuris prigulėjo prie 
Turkiszko sultono, bet dabar 
tasai kambaris likos atidary
tas del žmonių kaipo muzojus 
t a ut i sz k u b ra n geny I >i u.

Turistai ir l'urkiszki gyven
tojai kas diena atlanko taji mu- - •* a •zeju kuris randa-i Sera gliti je, 
kuri pastato Mahometas Inga- 
Iv t ojas 1433 mete, palovius, ku
riame tarnavo 5,000 tarnu ir 
galėjo sutalpyt <leszim1s tuks- 
taneziu svecziu.

Svarbia uses 
v ra vienas isz

Už 25 centus ineigos, kožnas 
gali in ji i nei t i ir prisotyt sa
vo akis ant milžiniszku skarbu, 
kokius surinko buvusieji Tur- 
kiszki valdonai, 
skarbas lenais
puikiausiu -ošiu, kuris yra pa
darytas isz gryno aukso, isz- 
detas >u deimantais, rubinais, 
emeraldais ir kitokiais bran
giais žemeziugnis kuri paėmė 
sultonas Šėlimas nuo szaho Is
mail isz Persijos po karei (’hal- 
dirano. Verte tojo sosto žiau
nai apskaito ant trileka milijo
nu doleriu. Randasi tonais ir 
daugiau visokiu brangenybių 
kuriu verte sunku atspėti, bet 
manoma kad tasai visas skar
bas yra vm-tas ant bilijonu do
leriu.

rrvno
rubinais

pruneKauno laikraszcziai 
sza, kad Szimutis szi pavasari 
gryszias in Amerika, kur jis 
esąs kviecziamas (,’zikagiszki 
broliu Marijonu Dranga reda
guoti. Kovo menesi jis iszva- 
žinosiąs in Amerika.

Szimutis pirmiau
Kataliku susivienyjimo organa 
°Garsa” Brookįvne, paskui 
iszvažiavo in Lietuva ir praei- 

iszrinktns 
seimą.

redagavo

Brookįvne,

tais rinkimais buvo 
klerikalu atstovu in

Ka tik atėjusios 
Žinios” 
flinyj pranesza dar kai 
apie tai smulkmenų, paskelb
tu Vilniaus monarchistu laik- 
raszczio

• i

“Lietuvos
Vasario 9 dienos lei- 

kuriu

paruosztas

Sukilusios 
Airėj usios

“Slowo”. Sako:
Sulig rastai per krata do

kumentais, sąmokslas buvęs 
remiamas Vokiecziu monar- 
chistu organizacijų.. Be to, |x*r 
kratą Tomkaus Imte rasta 
puse miliono litu užsienio va
liutoj ir smuikai 
perversmo planas.

Tuo planu nakti in Sausio 17 
diena turėjęs sukilti ((Cenzū
ros iszkasta) pulkas vadovau
jant Klimaieziui. 
kariuomenes dalys
Nuimti respublikos prezidentą 
Smetona, visus ministerins, ka 
nuomones vada gen. Žukauską 
generalinio sztabo virszininka 
pulkininką Daukantu, eile že
mesniųjų sztabo karininku ir 
ntakiru partijų va<lus. Taip 
pat tuoj turėjo but užimtos 
valstybes instaigos ir bankai. 
Visi turtingi hutu buvo apdėti 
kontribucija, kuri turėjusi 
siekti 5,000,000 litu, (’žviesz- 
patavus Imtu buvusi paskelbta 
diktatūra.

kuri

Naujas bylas kuris perėjo 
ana diena Harriaburgo, pavė
lina merga items Pennsylvani- 
joj vestie hiredamoa Ui metu, 
bet vyras turi turėti 21 metus.

t.l. (’zia
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giai lowj gulodtamas kaip žu- 
vi's piešk080. Czia dienomis bu
na szilta lauke 98 ir 105 gradu- 
sai, bet po medžiu ar bile kur 
po stogu, t a i vešu st n bose. Po 
piet apie 4 vai. jau atvesta, 
saule nusileidžia, jau reikia ir 
averkoezio. Tankiai pasitaiko 
kad Liepos menesi reikti szilu- 
mos šlubose vakarais ir rytais 
kaip iniglos buna, be! nakties 
laike vis tik žiema ir vasara, 
reike užsiklotic. Asz ir dauge
lis gulime ani poreziii vasara 
ir žiema tik po 3 bhinketom.

(’zia Lietuviai turi draugys
tes Intlependene Kliuba su pa- 
szialpa lygos $7.00 per netlelo, 
S.L.A. kuopa 75, Sandaro Ame
rikos, Lietuviu Literatūros Dr. 
115 kuo,p. o 
Laikraszcziu ateina keli ka asz 
maeziau. Sonovcs 
dabar skaito o

gal ir daugiau.

su
CZIOU

(’zia visokiu tautu galima 
rasti; Kiuiecziai ir Japonai tai 
geriausia stovi, turi visokiu 
kronui, valgomu ir drapaniniu, 
bankas, restauracijas ir hote- 
lius. Griakai ir Italijonni taip
gi turi krautuvių su valgomais 
dalykais, bankas ir
San Francisco ir kituose mies
tuose. Fat’mas Kmn storovieru 
bet daugelis isz ju nieko netu
ri taip kaip Lietuviai, tik sun
kus ir prasius darbus dirba ba 
liemenei pribuvo ir tamsus prie 
bizniu. Lenkai jau vidutiniai 
turi bizniu: daktarus, restau
racijas, puiku tautjszka narna, 
ir knygyną. Bažnyezia turėjo 
bet pardavė del to kad invales 
yra katalikiszku hažnycziu, sa
ko nereike Lenkiszkos bažny- 
czio ne mokyklos, ba ežia ne 
Lenkija irtai teisybe.

Lietuviai ir pasinslc
apie 30 met n atgal, bet negali
ma buvo jiems apsigyveni be 
savo sztorninku ir saliiininku. 
Darbai buvo per sunkus, ba 
maža įgavo mokėti ba ta laika 
tai Kiuiecziai dii4bo už $1.25 
ant geležinkeliu ir Moksikonai. 
’Tai iszvažinejo in San Fran
cisco. Kriaueziai keli apsiliko 
ir jau visi stovi ant geru kojų. 
A.a. .Jonas Szithiuskas paliko 

ant 4 szeimynu, 
apie $80,000 sziadien. 

Maskunas K. Lubiu 3 slubas;
, Leiis 3, Pauluko- 

• darža ir 3 lotus ir stuba.
Lietuviai keldavo piknikus 

kaip mažiau buvo, 'bet jau pa
sididino ant 500, tai tas daržas 
yra per mažas ir daugelis tokiu 
yra ka jau nuo 20 metu gyvena 
ežia tai gerai stovi. 'I’a laika tai 
žeme pigi buvo ant lengvu isz- 
mokeseziu gavo pirkti ir taip 
pasidaro turtingais ba Lietu- 
viszku karezemu nebuvo tai 
galėjo prisipirkto lotu ir st ubu, 
o 
tik

r p

sūnui stuba 
vertes

K. Viczas 
n i.»

o

more, 
Yorke.

kad karezemu luitu buvę tai 
-zinkorius butu visus tur

tus turejas taip kaip Balti- 
Phikulvlphia^ u\ .Now. 
10 metu atgal katrG

czia pribuvo lik prasti darbi
ninkai ir gerai prasigyveno ba 
buvo lotai pigus ir medžiai del 
st ubu bet dabartės tai viskas 
pabrango.

«> ....
(’zia žmones tai praleidžia 

daugiau kaip rytuose, nes va
sara tai lietaus nėra tai visi 
važinėja in pu i kės vietas pasi
žiūrėti o ju czia daug yra. Tas 
pat ir su Lietuviais; Subatoje 
po piet ir Nodeliomi ju negali
ma .‘liras!i namie, konia kož
nas jau turi savo automobiliu 
ir važiuoja pasivažinėti. Czia 
Baltruvienės ne Taradaikos 
nereike, ba visi sutikime gyve
na, del to kad jie negali vienas 
kita sueiti, kas diena pakrikta 
po visa miestą kaip Grigo bi
tes, kelios mylios vienas nuo 
kito gyvena. 4 szeimynos tai 
arcziau.-iti palei S. Main uli. 
aut 40 - 44 - 48 ir 52 uli. Kaip 
jie padaro balių ar pikniką tai 
pasimato vienas kita tai tik del 
pasilinksminimo o 
mažai nes gerymas brangus. 
Paskutiniu sykiu kada buvau 
Mahanoy (’ity tai szermenys 
buvo smagesnes už dabartinius 
balius ir pkinikus. Dabar be 
gėrynių sziltu tai galvos szal- 
tos, szirdys kietos, meile szal- 
ta tarp Lietuviu, 
bus tolinus jaigu vis bus 'sau
sa Amerikoj.

Kiek asz suėjau Lietuviu tai 
vis geriau stovi už rytinius 
darbininkus kad ir uždirba po 
$4.00 ant dienos, ‘bet pasirėdė 
puikiose šlubose gyvena, ant 
vienu aržnoliniu grindų, karpe- 
tos ir visi stribo# rakandai taip 
kaip kur tureziu lytuose. Mo
terimi tai tikras rojus, burdin- 
gieriu neturi, nereike lipinėti 
ant 3 laipsniu kaip Maliano- 
jaiis stubose ant B uli., virtuve 
skiepe, ant 3 laipsnio gulėti, 
tai žiema viesrila hot sniego 
pripnezia per langus o vasara 
szi 1 urna, kad jautiesi taip sma-

o

•pelno tai

nežino kas

*
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TINKAMAS MAISTAS
IR GIMNASTIKA__ J _

Arthur A. McGovern, Buvusia

Lietuviai tik 
jau gerai gali ir 

Lietuviszkai. Jauni net tiri lai
ko ne Angliszkai skaityt. Už 20 
metu tai czia jau Lietuviu ne
ims, jauni susimaiszis su Ame
rikonais — Lietuvaites
Amerikos vaikinai.- snsižiedos, 
o Lietuviai su Amerikonietem. 
Jau Icelis žinau czia gimė ir 
augę v(*desi su tokiais ka tik 
Angliszkai gali kalbėti. Lenkai 
tai vis bus Lenkais ba tas na
mas ju dvasia lai k is per kelis 
szi m t us metu, ('zia galima šlu
ba pirkti $4,000 verto# už $300, 

likusia mokesti mokėti kai o y’io 
randas $35 ar $40 per mene 
su 8c procentu kas menesis.

Da bus daugiau.
A. B. Sueta.

, y— — ,,       . —***-

TIKRAI PASZALINA 
SKAUSMUS.

nuolatiniu skausmu, kurie

Nuliudo kentėtojai del asztriu, tar
si peilio skausmu, nuszipusiu vargi- 
naneziu, 
labai dažnai eina su plaucziu ir skil
vio nesmagumai, gali rast malonia 
pagelbu naudodami Johnson’s Red 
Cross Kidney Piaster’!. Jis suteiks 
beveik ūmia pagelba nuo baisiu ken
tėjimu, ir visai nekliudys, bet. padės 
sveikatos stoviui einant greta kitu 

priemonių priraszytu Jusugydymo 
gydytojo.

John«on*H Rod Cross Kidney Plns- 
ter’is neturi but laikomas kaipo vais
tas del organiniu suirimu — jusu gy
dytojas gali tu jums patarti ir suteik-
ti tikrus nurodymus.
F Hl > M U • «VP *

Johnson's Red Cross Kidney Pias- 
ter’is szildo ir szvelnina, ir jo vaistai 
būtinai pradeda persisunkti per oda 
tiesiog in apimtas dalis. Jo napdingi 
rezultatai veikia taip ilgai, kol' plas- 
teris laikoma prie kūno. Tikrai pa- 
szalina skausmus. Buk tikras parei
kalaut pas vaistininku didelio Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakalyje. Visose vaistinėse.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 \V. 
Centro St. Taipgi namai aut 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto, l’arsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso: 

Walter Zetuskov 
300-302 Zetuskov Bldg.

Frackville, Pa.t. f.)

Fizikos Direktorius, Cornell 
Medical College.

' ? į; ■ ’
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Maža krutinę kenkia sveikatai.1 ' «' «|| fo. ’ ' * J ■
Sekant uhuki paskutinio 

straipsnio kuris lieczia iszdir- 
dima tiesiu poeziu, 'turiu pa- 
aiszkinti kad tiesus pccziai ir 
if-zkiszta krutinę ncreiszkia 
drūta krutinę,...Krutinėję- yra 
muskulai, kuriems svarbu 
kreipti ypatingos ai ydos;'kame 
yra svarini gyvybes organai, 
kurie turi Imtinai būti iszilir- 
bamais. Didele krutinę yra gy
dytoju pripažinta kaipo svei
katos faktorius. Krutinės juos
ta iv platumas yra visada su
lyginta normalis'/kai. Arktis, 
.‘zuo arba žmogus negali vir- 
szyli sveikatos darbe be dide
les krutinės.

Kuomet “marathonn” bėgti
nai iszegzaminuoti jie suklasi
fikuoti in grupes su lyg Szir- 
dios ir krutinės didumo. Ir lai
mėtojai visuomet yra tie, ku
rie iszsidirba didele krutino ir 
szirdi. Jusu szirdis Sudėta isz 

todėl

"■ y........... O 1 ' ' ---------------

vinis■ sVoikatos Itrnkumais ir 
jus funkcijų suirimais klau
siant invairin p a t a r i m u 
manks^linimuisi Tnoj-t laisz- 
kus aplaikiau ir iszdalinau in 
dvylika skyriii ir ju kiekvie 
nam sutaisiau, atsakant j u 
k'lamymains,

VI

i

kuriems

muskulu, todėl kiekvienas 
daug sėdintys žmogus norėda
mas gei'a i užsilaikyti savo svei
katoje, kad 'būti tinkamu savo 
darbe, turi gerai iszsidirbti, 
iszsimankszt vi i savo szirdies *
muskulus, kad 'kovojus priesz 
invairias'ligas, nuo ju apsisau
gojus’. Jusu plaucziai tai kaip 
oro maiszeliai, jie turi būti už
tektinai dideli ir pripildyti už 
lėktinai oxygono dėlei palaiky
mo geros sveikatos ir apsisau- 
gojinuvi nuo invairin ligų taip 
jau palaikymui tvirtos energi
jos.

Exercise No. 1
Atsigulk aut žemes kniupsz 

ežias, ranku delnus pasidėk 
szale peeziu, stum'kis nuo že
mes,

ranku delnus
stum'kis

rankas isztiesianl, kūnas 
tiesiai ir kelk augsztyn. Kolen- 
ties kvėpuok drueziai. Gulkis 
atgal ir vėl pakartok.

Sz.is mankszt in imasi d vigu- 
. bai .Lszdirba t? isžti(?Ain dide-

t
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SCRANTONO MOTERS 
DUODA PATARIMA.

. ’' ŠAfn 1 

Scranton, Po., 
Dr. White\ Lung Hea-

Frieda Diesing,
I 't v?

Ii

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

19 W. Center St. Mahanoy City

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENB 
Philadelphia Speclaliata 

Viaoa Kroniazkoa Ligos.

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiizkas vyru ligak

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą Ir pabarimas dykan.

Kožna sanvalta—Šaradomis* Ket
vertais Ir Petnycslomis. Oflsos va- 
landosi 9 ryte Iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras* 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE. PA.

Be operacijos ir patrtinima laiko.

1

k'la m y mains, a I a t i n'ka m 11
manksztinirnuisi straipsniu.
Szis Set No. 6: Jei jus tuos 

st ra i'pH n i u s r i n k si't o k i e k v i on o s 
sau vaitos tai pa'baigojo dvyli
kos sanvaieziu turėsite visa se
rija laisyklingn gimnastiku.

Maistas Atgavimui Svorio.
Keliantos dvszimts minuezin 

mnnkszfykiN, vėliaus i.szsimau
dyk sziltamo vamhmviv nusi-vamhmyje 
liejant sznltu vandeniu. Gerai 
iszsitrink I ur'khzku rank-l 
sG .....................................
stiklu vandens.

i uPkiszku 
zluoszcziu, volimiM iszgerk du j

o

Pusrycziai: By kokiu virtu 
vaisiu, szillo “cereal;
real” indek du dideliu szauksz- 
tu sviesto, sumaiszyk su Sme
tona ir pienu'taipgi indek cuk
raus. Kakao, szokolado ar k 

užvaduotojo.
duonos su užtektinai
Valandai praėjus iszgerk st ik 
la apelsino ^skystimo, valandai 
praėjus po pieln iszgerk stiklą; 
vandens.

Pietus: Sriubos sutaisytos su 
smetona. Daržovių, juodos duo
nos ir Htikla vandens. Gelati no 
Su snmnszta smetona. Laiko
tarpyje piėtu ir vakarienes isz
gerk du sti'klu vandens ir vie
na stiklą vandens.

’ > ;m < t eo-

CAPITAL STOCK $ 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.02

Mokame S.csla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da™ prie jusu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar maža* ar 
didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vtce-Pren. 
j. E. FERGUSON, Kas.

K 
V 
£

K

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

Ruffles
VOS

K d*
Džiovvto> t' 

sviesto.

!

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonktitCs.

I
Vakariene: Mėsos, visztienos 

arba avies. Viena žalia daržo 
ve.
t vieši o. Vaisiu, gelatinos aiJba 
pudingo. Laikotarpyje po va
karienes ir priesz gulsiant imki 
stiklą vandens.

Visus laiszku.s atlresuokie 
Arthur A. MeGovern, 5 West 
GGth St., X(‘w York City. Atsa
kymui inddk adresuota voką ir 
ženkleli.

i

Keptu bulve ir užtekt inai j

ad resno k h

Arthur A. MeGovern.

VISOSE
VAIS

TINĖSE

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

Brooklyn, N. Y.

(M.4

Miss
• St a f fort! Ave., 
raszo: “
ler gyduole1 buvo man prirody
ta ir tik viena bonkule iszgy- 
de mano siiirku szalti, todėl pa
tariu visiems namloli.

Dr. Whites Lung Healer gyduole
75c honkuto, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe piguL 
kaa 25c praszalina bile koki persza- 
limn. Parsiduoda visur. ud.
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Lirtuvhr.kaa Grahorius
K. RĖKLAITIS

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

5Ot W. Sprur<» M..
WIA.MIV CITY. PA. 

300 MUIMKT «T .
T UI A<p A. PA.
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Nėra nieko geresnio nuo
užkietėjimo viduriŲ ir
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liūs pry.szakio krutinės 
lūs. Pamisziai keliante.s.pecziai 
taipgi atsitiesia, 
stigryžta hygibniszkoj stoviu.

Exercise No. 2
A t si gili k gulszcziai ant po- 

ežiu. Kelk rankąs ir kojas ver
tikalei pozicijoj paskui sulenk 
prieszingon pusėn.

'Toks iszlen'kimas ranku isz- 
dirba grupes muskulu a ligoto
joj daly krutinės, iszlenkent 
kojas suveržia krutino ir 
dūrins, tuo butlu regularis al
savimas 
Kad g 
reikalinga iszdirbti alsavimo 
tarpgrobin'ius muskulus, kurie 

.praliuosiioja kaulus praloi- 
džiaut orą.

Exercise No. 3
Atsigulk gidszcziai ant pe- 

cziu,‘kelk kojas ir rankas ver
tikaliai, leisk iii szonus skirtin- 
gon pusėn vėl gražink atg'hl -ir 
jie r keisk kryžiavai, it a i p pakar
tojant tiese pro kaire ir haire 
pro tiese. (

Szis mankszitinimasis pana-, 
szus anam veikimo tik szis isz- 
dirba krutinės muskulus skir
tingai.

Exercise No. 4 •<
Laikyk lazdele horizontaliai 

prieszais isztioses. Kojas lai
kyk atskirai. Suk tiesiąją ran
ka augsztyn ir kairiąją žemyn 
kol pasieksi vertikales pozici
jos. Pakartolevis sukant in tie
sia ir in kaire. Prisilaikyk at
sargiai nesijudink ir nesilenk 
laiko manks'JtinimoHi. Rankas 
laikyk labai stipriai be judėji
mo.

Szis manksztinimasi labai 
svarbus i įdirbimui krutinės 
gelmes ir virszutiuiu krutinės 
kaulu muš'kulu.

Mano straipsniai atspaiizdi- 
namioji per de&fcimts metu Siiv.

Valstijose ir Kanadoje atne- 
sza man tukstanezins laisaku 
isz užintorėsuotu skaitytoju, 
kuriuose jie afezkinasi inyai-

■' i -1 'i" ii 'i * ' i" ■ ■ Ti* '' "■ ■'' .-.į i* fe iįį
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miu’ku-

iszsidirba ir

VI-

t •pasidaro sunkesniu, 
iliai rogulariai alsuoti

kaulus
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W. TRASKĄUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS'1' 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i ll1 11 ' '' 11 *

t.a ’ ( •|*r*

‘ ‘ . ‘į

______Iri

<wMW!|ĮKE><
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, 
tiniu vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo
kriksz-

>1

Į

* F

* Ji

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$---------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio

‘ t ' r * •saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

jr i

■i

I

i*.:

i

Dėkite savo

82 I i A Iki fitD /K L> LK“y SSMPIU
Ararat

M i:,/. A/ t‘.A

■V

M v r v S:

i

I

I

G an k

460 Water Street

*

ryi

f

4 I

M.ir !>'

j .U
i k į>;

’Ali

1
<6 ii

■H
F' *•»- t I

e

Prižadėjimas Kuris
Niekuomet Nesulaužytas

Perki T'. izadejinuį pirkdamas “Ball-Band” ( Raudona 
pri-
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Bolc) guminius ir vilnonius kojoms reikmėmis 
žadčSjiiniį dauginus dienų nešiojimo.

Suvirš dešimts milionų vyrų, moterių ir vaikų šiądien 
turi kokios nors rūšies “Ball-Band” kojinių reikmenų

Tas parodo kad negali klysti perkant guminius 
čcbatiis, darbui kurpes, artikus, kaliošus ar vilnoniuos 
pančiakas su Raudona Bole sau ir šeimynai.

Drūti, Iiuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drutuipas yra geras taupymas.

“Ball-Band” kojinius reikmėmis pas tavo 
k rautu v įlinka.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. 

460 Water Street Mishawaka, Indiana
MNntuas, kuris Moks Milijonus dol RuAlos”
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Baltu sniego patalu apkloti 
guli kalvos ir slėnys. Melsvuo
se durnuose skėsta tolymi, tam
sus miszkai. Dangus aptrauk
tas minksztais, baltais debe
siais. In tamsius miszkus vin
giuoja maži duobėti žiemos ke
leliai. Apnesztais sniegu sto
gais juoduoja baszkyru grintes 
les ir tiktai meczetes minare
tas, kaip ilgas paties Allaclio 
pirsztas, stiebias auksztyn, pri
mindamas tikintiesiems dangų 
ir Dieva.

Kuomet naktis tamsiais sa
vo sparnais palieczia ir užmig
do žeme ir žmones, tamsiomis, 
alkanomis žiemos . naktimis 
staugia lankuose ir giriose al
kani pilkieji vilkai...

Ir atsiliepia in ju baisu, misz 
kini, szanksma alkani kaimo 
sznnes...

Ir slenka ilgos žiemos nak
tys, slėpdamos kieno tai nakti
nes godas, sapnu paslaptis
niekas neinspes szin godu ir 
sapnu. Tik ikaž kieno sumany
tos, kaž kieno sudėtos legendos 
ir pasakos liks sziose tamsiose 
alkanose naktyse...

O nuslinks ilga žiemos nak
tis, pakeis ja szaltas ir pilkas 
rytas, ir vėl užnosztojc sniegu 
gatvėje pasirodys žmones. Ir 
niekas neinspes ju godas, nesu
žinos ju sapnu.

Suuž, sudejuos minareto vi r 
szuneje inueokino balsas, szau- 
kiantis melsties tikineziuosius, 
ir prasidės naujos dienos t ru
sas...

Viena karta pabudau asz to
kiame* szaltaine žiemos ryte ir 
girdžiu tolima ir gudu szauks- 
ma nesuprantamos man 
dos.

Ir matau asz —
naru senis M ilsta fa stovi 
margo

Ir

stovi

iriai

rvtieeziu

gale 
ant 

kahrelio ir 
meldžiasi, atgręžęs savo veidą
in tolyimis Rytus. Sztai jis klū
pos, isztieses nugara ir trupu
ti atloszes galva. Jo rankos nu
leistos iki keliu, o 
glausti ir isztiesti; akyj 
kažkur tarplangen, 
sznabžda jo iszblyszke, 
lupos 
tiese

I

pirsztai su
žiūri 

ir ka tai 
senos

atsikėlė, iszsi- 
ant

. Sztai jif
ir vėl greitai puolė 

keliu. Uždengė veidą rankomis 
susikūprino, galva paliete

Ir vėl isztieso nugara, ir
Ir skaitau 

ak vse

na
rus.
vėl pakele galva...
asz dideles, pilkose jo 
tvlu ramuma.

Ko jis praszo nuo

asz ir szis žoYlis nnsprudo nuo 
liežuvio nedrąsiai, rodos, man 
geda buvo ji isztarti.'

— Ulgan, 
baszkyras.

Ir jis man papasakojo keletą

rodos, man

5 Į Vėl kalba nukreipė apie vagis. 
Geresnės prėkes jis 
isz krautuvėlės grinezion, bot 
vis tik naktimis apžiūrinėja^ 
ar -sveikos durys, ar nenumusz 
ta spynai Papasakojo/ kad 
dažnai prisieina nakty pati kr i n 
t i ar sveikos tvaiMhi spjmos. In

pernesze

— pakartojo piuiaktiniu budrumą jis nusto-
jo tikėti, kuomet keletą metu 
atgal, tokioje paežio jo alkanoj

atsitikimu, kaip mira badu ju Sįmoj, pnddriant paimki iniui,
ke ime Uczilczje, 
tinojo,

ir Razbachli- 
ir kituose

piktadariai iszlaužo jo krauliu 
apynio neuž- 

1 taipogi 
isz tvarto arki i ir avis.

2\iJklys susirado, nž gerus pi
nigus ji gražino, o
avys taip ir liko neezion, vizge-

kaimuose, '’ules duria, ja
apylinkėje kilometru apie 40- [nurszdami pasiimti
50. ....................... ..  . ‘

Asz nžsirasziau Savo užra- 
szii knygutei) nepergudriausia 
turini szios apysakos ir nežino-

prekes ir

jau,, ko dar paklausti viražai ■ 8>“° žib'utuva ir tyliai praliejo
ežio. Sėdėjau ant naru, sūrio- žinomiems vagims. Shgryžo
les po savimi kojas, kaip sėdi Atustafii grinruotszi man guoli.
baszkyrai, geriau karszta nrlųi-
ta su romu ir tylėjau. Tylėjo p.afa?
ir Mustafa.

O vėliau atydžiai pažiurėjo 
man akysna ir paklauso:

— Sztai ko asz norėjau ta
vęs paklausti: kuomet in musu 
kainui atvež miltu, akcza (pi
nigu) t

Ka, ar vagiu bijai,'Mus-

O, szetonas juos!...
Tiek tik ir tepasako piitklys. 

Iszemo isz skrynios didele ii 
szilta. antklode mete ja in pa- 
klota guoli ir atsake:

— Minkszta... szilta bus — 
m i ego k! Ir t y 1 i a i i szejo suma ži -

— Siigrvžk miestan, suteik- nes lempelejo szviesa.
siu komitetui žinias, 
miltus ,ir pinigus greit iszsius.

Vėl nusiszypsojo baezkyras, 
bet nieko nepasakė. Sėdi tyliai, 
žiuri in grindis ir kaž ka ma
no.

o ten ir

O vėliau staiga pakratų 
galva nusmaukė ant pakauszio 
kepure ir paklauso:

— Turbūt tas n akas labai 
O žmones baduilgai truks? 

mirszta!..
Žiu ra u asz jam 

pilkosna akysna ir tyliu. Kaip 
su plaktuku stuksi man in ship 
genis mintis, ir žinau, kad kol 
asz apvažiuosiu tris valsezius 
priteis apie trys savaites, o gal 
visas menuo. O tubm tarpu, 
žmonos, isz tikrųjų gali iszmir- 
ti badu arba apsirgti cinga ar 
sziltine. Bot ka asz galiu pada
ryti?

Mustafa iszejo laukan, t a r 
turn bueziau asz ji užgavęs 
Sakėsi eina gyvhliu užrakinti 

nejauku ir

didelesna.

Guliu ant naru, skaitau kny
ga, bet skaitymas nelenda gal
von: sieloje dienos jnspudžiai 
ir niekaip negaliu ju suvokti... 
Ir jausįnai, tarytum, atszalo, ii 
mintys pakriko neinstengiu ju 
sutvarkyti ir prieiti prie 
nors konkretaus.
žmogus, su kuriuom asz kalbė
jau pastarąsias dvi tris dienas 
— Mušto fa, bet ir jis negalėj* 
tikrai suprasti kas {dedasi j< 
gimtame kaime ir doszimtyj* 
grot imujn.

Mustafa valscziaus virszaitis 
“valstybinis ps 

užtat jis noroms

kc
Vienintelis

asz

t vlu.

jojanti . pilotuoju
IK i T ’ ■ •' ' i

za, , 
per varttis'. 
iszjojo.

arkliu’ba ii> kluonus, kur sukrauti 
Tu ’ vienkiemi ji

* , ■ I

— Kiek mokėjai Mustafa ?
— užklausiau aszAurszaic^io, 
kuomet jis sugryžo grinezion.

•—». Ai ;
— atsake jis, bet kibk mokėjo
— nesako.

Vakar valcavę senis Mustafa 
papasakojo man'keista baszky- 
ru legenda apie

jai... visai pigiai 11

“balta, j i vil
ką“. Guliu asz jojo grinezioje 
prie blankiai spindanezibs lem
putes ir manau apie szia legen
da. Knyga skaityti negaliu, o 
legenda apie baltaji vilką len-

drau-

tuszti vežimai. Ir žmones užmie 
ga kietu sunkiu miegu, kuomet 
artėja prie kaimo baltasis vil
kas su savo pilkaisiais 
gaiš“...

Taip sako keista baszkyru 
legenda...

“O kuomet isztuszteja kluo
nai ir tvartai, alkani žmones 
suvalgo avis arba Jszparkluoda 
jas pirkliams, ir nuveda szie> 
turtingieji, vis karves ir ark
lius in savo tvirtus tvartus ir 
kluonus, kur vilkas noinlys ir 
kuriuos naktimis sergsti gin- 

lazdomis
da man in galva. Asz vis nore- žmones... vargas tuomet pilkio 
jau inspeti jos minti, inkunyti 
ja, gyvenimai!, suriszti jos tu-

įduoti szautuvais ir

Valkiojasi jie

Dievo — 
asz nežinau... Tik jaueziu, kad 
ir mano siela paliestu szvenlu- 
ju ramumas, jeigu asz moke- 
cziau, melsties savo Dievui...

Baigė Mustafa poterius ir 
iszejo laukan. Iszblyszkusi 

per langus.
isz brekstanezio rvto vis <

laukan.
auszra žiurėjo . o 

dar 
skrido svetima, nesuprantama 
mnedzino malda.

Dvi dieni mudu su Mustafa 
vaikszcziojome po 
grinezias, rinkdami maisto ži
nias pas sziuos nežinomus man 
tylius, ramius ir alkanus žmo
nes. Apejova apie .30 grineziu, 
apklausinejovė visus, ir mano 
žiniose atsirado eile nežinomu 
ma vyru, moterų, 
vaiku vardu. Kiekviena grafa 
asz užpildydavau jau tai skait
linėmis, jau tai 

nėra

pardavė avi

bažkvru

seneliu ir

7»

”, “neturi” 
krito isz bado 

ir tt.

“skambiais
neturižodžiais: “ 

“neužaugo”, 
arklys”, “pardavė avis” 
O vėliau, suszale ir alkani vėlu 
vakara gryžome virszaiczo bn 
tau ir sziklemes karszta Arba
ta.

da r-

ryt 0.1

— Visa darba baigiai! — 
paklausė manos Mustafa 
kvta kalba.

— Vitfka baigiau...
reik važiuoti in Kazbaebtine,— 
atsakiau.-

Nnsiszypsojo Mustafa kam
pais savo iszblyszkusiu

/ *
Raszyk... raszyk... vala

lupu
ir sako:

cziuje juk visuomet rasztįnin
kąs raszo... o baszkyrai mirsz 
ta... mirszta.. ulgan, 
mnšiszkai.

— Mirszta! —paklausiau

reiszkia

l» 11

niem žmonėm, kad* suvalgytų 
jie tave.“

“Ir v'e'l iszejo Taviliaras vi
duriu gatves ir suszuko:

Suvalgykite mane, alkanieji 
žmones! suvalgykite! Taip in- 
sake Allachas....

“Ir vėl iszsibėgiojo alkani 
žmones nuo beprocVdd Tavilia-
ro. Ir taiip pagret tris naktis 
afeidinejo pas ji Allaehas, kuo- • • • 'X I ,« • t •

J

?ii/ f
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TAKADAIKA

met jis miegodavo, ir i n saky
davo atiduoti savo kana alka
niems žmonėms.

i i

f i iszeidavo viduriu gatves Ta
vi liaras ir szalikdavo:

— ♦Suvalgyki’t mane, a'lka- 
žmones! suvalgykite! 

Taip insake Allaelias...
Ir iszsi'begiodavo nuo bo- 

proezio Tnviliaro alkani, isz- 
badeje žmonos.

“Visai pablndo 
vargo. O kuomet atėjo naktis, 
i.szbego Taviliaras in'laukus.

“ Ilgai 'bego jis užpustytu ke
liu, o balta pūga tersze jo žila 
barzda ir stūmė ji miszkan.

“Žvainoje mėnesienoje 
da’bru tviskėjo jo žila barzda. 
Ir silke 'paskui seniuką sniegu 
jo ilgas szeszelis.

“ Basioke Tavi baras miszka 
ir mato — sužibo alkanu vilku 
akyse nežinia kėno inžiebtos 
žvakes. Sustojo sbnolis, iszkele 
dangun rankas ir kažka suri
ko. Ir in vyko nuostabus miszko 
stebuklas: pavirto senelis bal
tuoju vilku. ,Ir užpuolė seneli 
alkani pilkieji vilkai... Ir su
draskė Taviliara — baltaji vil
ką pilkieji vilkai, ir užgeso ju 

nežinia keno inžiebtos

sako senoji baszkyru 
legenda apie baltaji vilką.

—Sandara.
(Isz Rusu kalboj verte L. G.)

-----

Tr laiko tfiju dienu rytme-
In Ncvarka nuvažiavau 

Viena ulyczia ėjau, 
Juoda szarpa prie duiuu 

paregėjau, 
Isz akyvumo in vidų inejau.

Radau ten t-zermenis, 
Buvo ir žmoni u burelis, 

Isz visu krasztu ten buvo 
susirinkia;

Nekuriu namine gerai 
subrinki a.

Kėlės giesmeles puikiai 
pagiedojo,

Apie nebaszninko gimines 
bėdavojo, 

Vela pradėjo giedoti, 
O nekurie maldas atkalbėti.

Bet atsirado ir tokiu, 
Nelabu vėjavaikiu, 

Kurie kitiems perszkadino, 
Szvenlas dienas paniekino.

Del minisio nėra naudos 
Pakampiais pradėjo 

sznabždeti,
Vienas kito klausinėti: 
Isz kur tieji dainoriai, 

Neiszmaniis juokintojai, 
Net ir Italai subege klausinėjo, 
Jog da tokiu riksmu negirdėjo, 
Žmones nedryso in stuba eiti, 

Už nebaszninko duszia 
pasimelsti.

Ar tai dzūkeliai ar kauniszkei, 
Ar isz Vilniaus ar 

Suvalkiszkei
Vis tai geda del visu, 

Del vardo musu.
Juk esame visi broliai tosios 

motinos, 
Brangios musu Lietuvos 
Skirtumo neturime daryti, 

Viens' kita szirdingai mylėti, 
Neiszjuokineti, 
Ir paniekinėti, 

Ba tai del visu geda, 
Isz to tankiai papuolame 

in beda,

f

Siems vilkams.
po laukus ir miszkus, ir tauk

ai ka nuošė nas
ruose. Ir dar aiszkiau spindi jti 
akyse nežinia kieno inžiebtos 
žvakes. Hhiomet ir žmogui pa
vojinga juos sutikti.

“Slankioja alkani
vilkai po lahkus ir plaunasi 
tarpe saves isz pykezio. Ir nuo
stabus daiktas invyksta: už
puola visa dvylika vilku bal 
taji trylikta vilką,

liieji

rini su tuom, ka asz paskui ines szi ju dantys 
dienas maezinu jaueziau ir ka 
asz pergyvenau, bosi bastyda
mas pas badaujanezins basz'ky- 
rus. Ir szioj legendoj pasakoja
ma apie badaujanezius žmonos: 
ir net apie badaujanezius žvė
ris.

Senis Mustafa, leninio pi r 
klys, papasakojo man szia keis 
ta legenda. Kaip suriszti jos 
turini su tuom, ka jis daro, ka 
jis mano ir jauezia.
Pas mane gera ir indomi kny 

ga,jos'autorių asz labai gerbiu 
o vis tik ja skaityti ja negaliu 
Legenda apie “baltaji vilką’ 
rodosi man ir gražesne, ir in 
domesne ir turiningesne, tik 
niekaip negaliu suvokti jos tu 
rinio gelme,

Sztai ji, ta keistoji baszkyrr 
legenda.

4‘Tamsiuose, I raszkancziuo- 
se miszkuose, giliuose ravuos* 
slapstosi pilkieji vilkai, slepia 
si nuo dienos szviesos, nuo žm< 
gaus akiu. Valkiojasi keliais 
laukais pilkieji vilkai mikli 
mis... Ir spindi tamsoje ju ai 
c anos akys, kurias niekas ne ii 
žiebia, niekas negesina, 
kiuojasi laukuose pilkieji 
kai gaujomis, 
vaikszcziojo

1 kaimo

i 4

scnelis isz

pilkieji

stabus daiktas invyks ta:

paplauna, 
sudrasko ji. ir numalszina savo 
žveriszka mada. Užpuola pil 
kieji vilkai balta ji, 
miai leidžia save 
draugams. Ir bėgti nebando, it 

1, o ramiai

o szis ra- 
s ūdra skyli

81*
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atsifkrimst i nedrysta
tampa žveriszka auka. Pat Al- 
lachas insako baltajam vilkui 
atiduoti savo kuna, kad paso
tinus alkanus žvėris, Siunozir 
Allaelias baltaji vilką pilkie
siems draugelius, kad juos ve
džiotu in kaimus ii’ nurodinėtu 
kur galima maisto susirasti, e 
kuomet isztuszteja tvartai — 
insako Allaelias 
kai pasiaukuoti 
draugams.”

Taip sako senoji 
legenda.

O szia sena ir keista legenda 
isz amžių tamsos seka no 
žiau sena, ir keista, kita legen- 

aiklui Iii apie seneli Taviliara

Isz tokios justi maldos

kenonk vse 
žvakes.

Taipbaltajam vii 
pilkiesiemsreiszkia, kiek 

mno”, užtat jis noroms neno- 
roms susiduria su savo kaimy
nu gyvenimo smulkmenomis 
Nekarta keikdamas savo 
nyba jis sakydavo:

“O... szetonas!.. Asz juk pre
kybos žmogus., parduodu tru
puti — ,truputi duonos, arkliu 
ka, avyte 
menkniekius...

Mustafa — tipingas 
pirklys. Isz rudens jis supilki 
nėjo grudps, o daliny pardavi 

, gerokai uždirbdamas 
Supirktus gyvulius laiko atski
ram vienkiemyj, apie 5 kilome
tru atstu nuo kainĮo. A'ienkie/ 
mi sergsti jo du supu, ji 
prižiurę narna ir krautuvėle.

Vis tik su kažkokia baime 
akyse ir kiek 'drebancZiu balsu * • * .
jis man pasakojo, kaip supilki 
nėjo arklius, mokėdamas 10-1 f 

už karves mokėjo pi 
o aviai mokėjo pus-rubli

baszkvru

t al  Vai 
vii 

senovėje
ma-

perku... * ir k i t m
Grinezioje 
szalta.

Prieinu prie lango, esanezio 
nuo kiemo puses, žiurau ' -nak
ties tamson. Baltuoja už lango 
sniegas ,szaltis eina nuo tam
siu lango stiklu. Turbūt nž 
kluono stogo pakilo menulis: 
drumstai balta szviesa matosi 
danguje užu stogo, po kepure 
storu sniego sluogsnin

Su gi rgžc 1 e j o prieangio 
rys. Prieangio laiptus ir sniegą

Tai 
Mustafa iszejo isz prieangio su 
žibiptuvu rankoje. Sztai jis 
eina per kiemą kluono ir tvar
tu link. Tamsiu szeszeliu juda 
ir figūra rankoje dreba žibin
tuvo szviesa. Szviesa užgeso, 
kaip žvaigždute, užėjus debe
siui: Mustafa inejo (kluonam

Ir kol jis vai'kseziojo kieme 
asz klausiausi, ar usugirgždes 

ar nesulos kur 
ar nepradės 

muszti valandas laikrodis. Klai 
kias mintis žadino szi tyla. Ro 
dėsi, kad visi Ueziles gyvento
jai senai iszmire, nesulauke ko 
miteto miltu ir pinigu. Isz gy
vųjų kova tikti mudu su Mus
tafa. Asz stengiuosi surasti 
koki noi 
t ims, 
tvartus, 
sunkiomis geležinėmis 
mis. .

Vakar jis man ilgai skundė
si, kad privisę daug vagiu, bet 
besiskusdams nieko nekeike. O 
pasakojo tik, Ikdkie 
laikai prasidėjo isz 
Sztai vėl blyksteli jo žibintuvo 
szviesa ir vėl goglineja tamso
je jo ilga figūra. Sztai jis pri
ėjo prie vartų, žvangina sun
kia spyna. Sztai jis priėjo prie 
namelio, pastatyto isz storu, 
neaptaszytu rastu. Sziame na
melyj yra jo krftutnvole. Mus
tafa vietos pirklys parduoda 
arbata, culcru, žibala, miltus... 
Vakar jis skundėsi kad pre
kyba sekasi’ silpnai, 
dienu, kuriose 
atidalyti 'krautuvėlės duris nes' eiti isz kiemo, kaip jau asz pa-

Piirbiit

du-

kaime

kaip
tvruoso 

•

baszkyru žirgai... valkiojas 
laukuose pilkieji vilkai ir slau 
gia isz bado...

Baltas sniego patalas
kloja tyrlaukius, užpusto
vns ir duobėtus kelius, lanksti

C i

nezi-

neja gerokai

pati

apszviete blyszki szviesų.
rubliu; 
ginu, 
Nepasinaudoti proga jis nega
lėjo, bet ir ji, matomai, kama
vo tokia prekyba.

Prekyba turėjo būti pel n i li

vartai, 
8ZUO,

nors 
vienoda’

Asz stengiuosi 
s keliarodi savo min- 

o jis vaikszczioja 
užrakinėdamas 

spyno

apie 
juos X

neramus 
Rudens.

w --r - «

tafa vietos pirklys parduoda

norą

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, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii
'parduodama vien tik per

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

nomo kaimo baszkyra...-
“Niekas nežino ir nesuži

nos, kur ir 'kada gyveno Tavi- 
lianas. Gyveno rainiai, pild<

r

ir

G won o 
Korano nuostatus 
jo meczeten poteriautu. Ir at- 

isždžiuvusli si tiko Taip anuose senuose lai
kuose, kuomet gyveno Jkivilia- 
nas... Baisus liiivo badas žemo
je, ir pradėjo žmones mirti nuo 
invairiu ligų... Suvalgo žmonef 
javus, grūdus, suvalgė gyvu
lius net savo aikliuju žirgu ne
gailėjo.

“Didis anuose metuose bu
žo žemoje badas! Visa žeme ba
davo! Vasara iszdžiuvo visi 
szaltiniai, ir upeliai, ir upee 
nuseko. Ir saule ritosi dangum 
viską degindama, 'kaip raudo 
nas karalius-kankintojas... Isz 
džiūvo javai... nuvyto žoles.. 
Alis^kus užpuolė dideli, raudo
ni kirminai, užpuolė ir sunaiki 
no marga j i medžiu ruba. Pra 
sidejo iniszku gaisrai, iszdegc 
laikai ir miszkai. Iszdege visa 
žeme isztroszkusi vandens ii 
alkana, inkaitinta, karsztu sau 
Jos spinduliu — dangaus ka
raliaus — kankintojo...

“Po alkano rudens užstojo 
žiema, isztusztejo kai’mai. Ir 
valkiojasi laukuose pilkieji vib 
kai ir iszpjovė 'baltuosius savo 
draugus, kaip buvo insakes 
AUachas. Suode pilkieji vilkai 
baltuosius, bet savo alki nenu- 
malszino. Valkiojasi apie kai
mus, ir kaukia-stailgia isz ba

už ra vaikszt i ne-

kietus stiebelius 
tyrlaukiu žolių, 
krato ’knnus 
Vilku, liesu, 
tarpkojin uodegomis...

“ Iki pat kaimu, kluonu be 
tvartu prislenka pilkieji vilką 
t amsiom i s ž i emos na k t i m i s 
Nenuklimpdami sniegan, long 
vi, akypleszos, prislanka alka • 
ni vilkai prie tvartu; 
avis it verszius. O kartais už 
puola net 'karve ar arkli alkair 
žvėrys.

“Loj, staugia kaimo sznnos- 
bet pilkieji vilkai nebijo nie

1 atstumai 
szautuvo szuvio ar lazdos smu 
gio. O iszgasdys kas alkanu: 
žvėris szuviu ar klyksmu —

pziprpas nu 
pilkujialkanu 

piktu inbrukfomi

pjaunr

javus
JOS. P. MILAUSKAS

Lietuvisskas Skvajeris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Jaigu nesutiksim, 
Niekam nepatiksim.

Estone kontraktori atradau, 
Net in Najorka paskui ji

9

ga,bet apylinkėje ėjo pasakot- juos alkis
ir bemaž kasdien jis iszgirsda 
vo apie apipleszima svirnu apy 
linkėjo, arba kaip ir 
nors turtuolio pavogdavo ark
lius ar avis.

Savo neramias mintis Mus 
tafa ramino 
protaudamas.

— Velka vargdienis 
gus avele... j

sekaneziai

kuru

sai li

zino

ir dumia jie pagiriu. Nepribe 
ge giriu sustoja, 
žiuri in užpustyta Ikaima pikto 
mis akimis, kuriose 'dega neži 
nia kieno inžibtos žvakutes 
Pastovės, pastovės prie Jtelio

apsisuka .h

KAM KENTĖTI ? i
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį 
galimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

si. PAIN-EXPELLER -t-
Valzbaldnklla utreg. S. V. Pat.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikare (Anchor) 
VaizbaženŪ]. ’

GYD1K13 SU ŽOLĖMS

pirk, Mustafa! ii kartais atsigula ir laukia kuo 
pebkam. Arkliulka atveda —
perkam. Visaip bnna. Gal taip 
žmones nori.

Taip pasakoja, o.asz žiurau: 
baime ir nusiminimas matyti 
jo dideles, pilkose akyse.

Vakar ryta maeziau, kaip 
atvedė Mustafas kieman liesa, 
apsziapusi arkliuką ir dvi avi. 
Arkli atvede mažas, apskuręs 
iszblyszikes, tamsiu veidu basz- 
kyras. Avis atvarė sena, 
s'kretusi aszarotoms akimis mo 
teriszke. Žiurėjau asz in luo^ 
žmones ir stebėjausi; kaip 
jiems neszalta lauko prie dvi- 
dn«y.imt« Inin^niii sznlov.io?

ap-

1

deszimts laipsniu szalczio?
Neatydžiai apžiurėjo Musta

fa arkliuką ir aveles. Pakalbė
jo kaŽka su pardavėjais, atida
rė krautuvėlė, inpylo baszky- 
rui ir baszlkyrei in maiszus po 
truputi miltu, davė po biski 

kad yra pinigu.
reikalo Nespėjo dar pardavėjai, i

• I • 1 I • 11 • 11 • • _ •»
1SZ-

maczian jaunesni ji Mustafo
Pasiskundė stoką pirkėju ir^unu, raudona, murzina vaike-

nėra kas perka.

u*

X

mot nustoslojo kaimo szunys 
O nutils szunu lojimas, užges 
kaimo bakūžes langeliuose ži
buriai, naktis taps dar tamsės- 
he --r- 
tvartu.

<4

vilkai bėginėja po laukus gau
jomis: kartu po dvylika. — 0 
su jais tryliktas vilkas — bal- 
tąs... Apie dvylika 
bakojai, per'kore, inbruktomis 
tarpkojin uodegomis, o iryli k-, 
tas baltasis vilkas, stipriomis, 
lankseziomis kojomis; jo uode
ga minkszta ir stora kaip szluo 
ta.

“Baltasis vilkas kaip vadas, 
Vedžioja pilkuosius vilkus in 
kaimus ir tikrai nurodinėja,

* užda- 
kuriuoso guli ir

ir vėl vilkai slenka prie
* I.

Alkanuose bado metuose

pilki, lai-

nurodinėja
kur1 silpnai pastatyti ir
ryti tvartai, 
glaudžiasi nuo žiemos szalczio 
avys, Ikur 'karves, kur arkliai,.- 
I “Ir nutyla kaimu szunys, 
|)ajnte artejanezin, vilku gauja

ryti tvartai

fu baltuoju prieszaky, ir lenda* 
in prieangius, po tvoromis, ar

l

i
4

*
v

* b

1

do, ir dega j u akyse nežinia ke
no inžiebtos1 žvakes. 1 *

“Ir sztai, —taip sako kesi- 
ta baszkyru legenda... — Ir 
sZtai iszejo žilas senolis Tavi- 
liaras viduriu gatves ir suszu
ko žmonoms:
i ‘ ‘ —Valgykit mane!
k it— Pat A'llachas a tėjo pas 
mano nakezia ir tarė:

valgy-

“eik
Taviliare, pas alkanus žmones

9

ir leisk jiems tavo suvalgyti. 
Tegul suvalgo tavo ir ipasiso-t 
tins.”

‘‘Valgykit maneI valgykit! 
Taip intako Allaelias.

Nodtyso alkani žmones su-

Geriausiaa būdas gyditls su žolėms 
nea žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome lovai- 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidario 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu ska p dėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams šutei- 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu dr jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinh, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaud*

sekiau
Idant pažinti, 

Gerai iszklabinti.
Dažinojau, kad tai buvo 

boso sokeris,
Niekam metikes pastumdėlis 

Kožna darbininku priesz 
bosą aploja, 

Savo brolio — tautieczio 
nepaguodoja.

Geležiniam fabrike darbeli 
turi, 

Isz augszto ant visu žiuri, 
Ba tai pane, asz kontraktoris 
Ne prastas mužikas — leboris.

Pas ji jokis darbininkas 
neužsilaiko,

Už mažiausia dalyka tuoj 
iszvaiko,

Bosui visaip priskundineja, 
Skundus ant j u padarine ja. 

Jau tai tikrai sunki baudževa 
Prie tokio kontraktoriaus 

dirbti velneva,
Jaigu musu tautietis geresni 

darba gauna,
Tuojaus saviszki spausti 

nepaliauna.
Goriau butu, kad ponas 

kontraktoris
Aut Wes'tu laukinius 

gaudytu žvėris,
Tas jam geriausia patiktu, 

Jaigu Estona paliktu.

>

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

valgyti Taviliara. O kuomet
jie užmigo, nakty vėl atėjo pas
ji AUlachas ir tarė: “Taviliaro, 
eik in gatve ir pasakyk alka-

I < M e O

i

y i ,i .r

ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiuskit*

katalogo. Reikalaujame pardavinėto- >

kolonijas. Adresavokit* sslteip:
M. ŽUKAITI8,

2S QiUet Rd. Sp«nc«rport, N. T.
\ ‘1 , M M ; ■ "t

i

10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų

ju musu žolėms po visus lietuvięąku* h. ' i
M. ŽUKAITIS; ’

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 

i daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
Lkiua apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amorike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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Minersville, Pa. t Diena 18 
likos lužmusztas 

South Penn kasyklosia Anta
nas Bobina, 40 metu amžiaus

- Pctnyczioj Szv. Kaži- H *nvo drangų.
i Likos palaidotas 23-J iena to 
menesio. Velionis paėjo isz Ma-

— Gerai žinomas mm u bar- riampoles apskričzio, Kalvari- 
beris p. Juozas F. Ancerevi- jos vedybos, Kamiszkiu kaimo, 
ežius kuris naszliavo keliolika Paliko didžiausiam nuliudi 
metu, vėla pasiėmė sau paezia mia paezia ir penkis vaikus— 
Marcele Luhinskiute. Mazgas ketures dukreles ir sunu, vienu

seseres

ŽINIOS VIETINES
Gavėno.

Kazi-
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Vasario,

—M—■ I I ——

K080ZIUSZKAUS GIMINE 
MIRSZTA.

Varszava, Lenkije 
Kusiszkas rasztininkas Miko
las Petrovicz Arczibaževas, 
randasi ant mirtino patalo 
czionaitineje ligonbuteje, Ar
czibaževas pribuvo in czionais 
po • ūky 1 imu i revoliucijos Rusi
joj-

Žymus

SAULE

ŽVERISZKI
MEKSIKONAI

VISAIP 
KATALIKUS.

KANKINA

LUPA SKŪRA GYVIEMS 
IR SZAUDO BE 

PRIEŽASTIES.

moterystes likos surisztas per broli Lietuvoje ir dvi 
kun. Norbuta Frackville, 5 va-; Amerike. Velionio tėvas taipgi 
landa Panedelio vakara. Svo- likos 
tais buvo p. Antanas Szukaitis Shenadorije apie 30 melu 
su p. Helena Paszukoniene, gal. Robinai kitados gyveno 
abudu isz Mahanojaus. Vesel- Mount La f f ve, l>et dabar atsi- 
ka atsibuvo tykiai, bet jauna
vedžiai turėjo puiku priėmimą 
pas nuotakos tėvus 30 South 
Broadmoųntain Avė., Frackvi- 
lleje.

užmusztas kasyk losią 
at-

Helena

krausto in czionais.

St. Clair, Pa. f Po trumpai 
ligai, Seredos ryta 5 valanda, 
mirė Ona, 27 metu mylema pa
ti vietinio graboriaus Antano 
Ramapaucko. Velione po tė
vais vadinosi Kotkinte ir gimė 
Midd’leporte. Laidotuves atsi- 

i bus Panedelio ryta su bažnyti
nėms panialdoms vietinėje 'baž- 
nyczioje ant kuriu szirdingai 
užsipraszo visu pažystamu ir 
giminiu. Laidotuves atsibus isz 
namo veliones ant kampo Mill 
ir Patterson ui vežios.

— Aplaikeme liūdna žinia 
isz St. Clair, buk pati grabo
riaus A. Ramanaucko mire Se- 
jxhIos ryta. Laidotuves atsibus 
Panedeli ant kuriu užsipraszo 
visus pažinstamus.

— More jos kasyklose likos 
invosta milžiniszka oiektrikine 
pumpa kuri yra naujausio bu
do, nes szventa-dieniais ir Ne- 
deliomis pumpa taip intaisyta 
kad pumpmonas ne turi josios 
prižiurinet ir turi taja diena 
pasih i.

4 4

— Musu kietųjų augliu ap
linkinėje vedusios poreles pra
dėjo smarkiai persiskyrinet ir' 
kokis velnef in'lindo in taisės ' 
nesutinkanezias poreles, tai nc- 
žine, bet ant kožno apsivedimo 
luina keturi persiskyrimai. 
Svarbiausia priežastis yra ta
me, kad sziandienines nuota
kos nori visko ko tik užsimano 
o vyras negalėdamas tokiai fla- 
perkai intikti, pradeda jeszkoti (pena 
tokio, kuris jai visame intiktu. diena.

apsipa- 
apie tris

Chicago. — Gustavas Ra- 
iauckas gerai pažystamas zece- 
ris kuris kitados dirbo prie 

Saules” 1898 mete 
cziavo antru kartu
sanvaites atgal.

— Poni Smith, duktė Ra- 
tina-zau-ku iiZ Mahanojaus. 
susilaukė patogia dukrele. Kū
mais buvo p. Ona Juraszkiem- 
su p. Andrium Ūkeliu.

n z

Brooklyn, N/Y.Brooklyn, N.' Y. — Kaspa 
ras Paulaviezius, 48 metu 
Hudson Ave., 

Buvo laidotas Vasario 
isz kun. Pakalnio 

bažnyczios, Szv. .Jono kapine-
Isz Shenandoah, Pa. lsc- 

I I
Perszaitis renge atidaryti vai 
gykla po nr. 51 
kampas Wythe A v. 
viskas buvo 
nakti piktadariai padare 
pogromą, kad viską sunaikino. 
Jasinskas atėjės in savo ren 
giama instaiga Vasario 24 die
nos ryte, nusistebėjo pamate- 

daužyti; puodai, bliudai, 
džisteris, krėslai stalai 

su

t Nulindo vela žmones da- 
uirdka\l vėla vienas isz mies- 
L biznierių mirė po trumpai li
gai. Gerai žinomas del dauge
lio, saluninkas .Juozas Mak- 
nanekas, mirė praeita Suimta 
nuo uždegimo plaueziu, sirgda- į 
maf tiktai devvnes dienas. Ve
lionis ginu* Lietuvoje, pribū
damas in Amerika turėdamas 
1.5 metu, dirbo kasyklose, po 
tam del Anthracite Brewing 
Co. ir vėliaus užsidėjo salima 
anf Ea.'t Centre ui vežios. Pri
gulėjo prie Foresteriu, Lietu
viu Sargu, L.S.A. ir Szv. .Jur
gio parapijos. Paliko didžiau
siam nuliūdime paezia, sūnūs 
Juozą, Alberta ir dukterį Ma
tilda, kaipo ir seserį Norkevi- 

' ežio n e mieste ir broli Lietuvo
je. Laidotuve. atsibuvo Ket- 
vergo rvta su

atsibuvo 
bažnytinėms 

apeigoms ant kuriu dalybavo 
daugelis žmonių. Velionis buvo 
malonaus ir mielaszirdingo bu
do žmogus ir mylėta, per visu •.

— Juozas Szimanskis isz 
82 Swat a ra Avė., Andrius Szer- 
niski 443 W. Washington uli., 
ir Jonas Norkeviczius 
Washington uli. likos uždary
ti pavietavam kalėjime ant

nuo

57
mire Vaasrio 24

Petras Jasinskas ir M.

Broadwav, 
Kada ju 

inrengta bizniui, 
toki

zioki regini: visi langai isZ 
re 

— su
daužyti sukapoti su kirviu 
Praeiviui žiūrint, atrodė, kad 
ne žemes drebėjimas 
tiek blogo padaryti.

negalėjo

Newark, N. J. — Vieots An
glu laikraszeziai indejo žinute, 

jjogei tapusi aresztuota Lietu 
vaite, Stella Bekniute, 21 me 
tu. Pas ja policija suradusi su
vogta virsz $20,000 vertes au
tomobiliu, drapanų ir visokiu 
auksiniu daiktu. Stella dabar 
sėdi kalejinuk po $15,000 užsta
to.

ISZ WILKES-BARRE, PA.,
— Kada j u automobilius 

apsiverto Askame arti czionais 
ir trenku in stulpą, Povylas 
Lesecki ir Franas Buika abu
du isz Shaetowno, arti Nan-

skundo Petro Czalator (o gal tiko,likos užmuszti o dede Bu? 
Czebatorius) kuris gyvena ant kaus, Leonardas Blaszkovskis 
Heights, kuris eidamas namo,: sunkei sužeistas.Heights, kuris eidamas namo, sunkei sužeistas, 
liko: užpultas per tris minėtus Į — Per nukritimą 
kaltininkus, kurie atėmė nuo jo Maltby kasyklosia likos 
87 dolerius.

— Panedelio ryta Szv. Jur
gio bažuyczioje likos suriszti I 
mazgu moterystes p. Elzbieta 
Subleskcy su p. Edvardu St ro
lių, (tunus Paulukonienes). | 
Jaunavedis yra kasyklų inži
nierium o nuotaka dirbo del } „ - . .....

i
užtrosžkimo. Antanas Kazlauc 
kas, iszgialbejas savo šeimynė
lių isz stubos pats apmirė nuo 
gazo bet ji ątgaivino.

— Vincas Kapacziunas, 18 
metu, kuris pabėgo in

anglių 
už- 

musztas Jurgis Ordovicz. Dar- 
ranee kasyklosia likos užmusz- 
tas Tamoszius Katuja, 39 me
tu.

— Edwardsville per ’■nu
alink ima viražu nes žemes ir ka
syklas, sutruko gazine paipa.

per
Paulukonienes). |

1 ’ 1 * V* i • ’Z

z ■ • : ■ Gazas insigavo in/kelis namus 
ir žmones vos iszsigialbejo nuoGale WendlC kontraktoriu, kai

po rasztininke. Jaunavedžiai 
iszvažiavo in Bermuda.

Edna Kruszinskiute, 213 
E. Lloyd uli. turėjo aporaeije 
ant tonsilitis kuri buvo pasek- 
ininga.

— Panedelio ryta atsibuvo 
įszkilmingos laidotuves Katrės 
-Jupstienes isz namo sunaus 
Mikolo ant E. Mt. Vernon uli., 
ant kuriu d^lybayo daug žmo-

'jF'lfci ii <« • i'"!;1

mu.

4 ___
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. K

metu, kuris pabėgo in New 
Yorka po apipUszinuii sztoro 
czionais, likos suimtas per po- 
licije, kuri prisisavino kėlės 
jojo gromatas raszytas pas sa
vo mylema. Policije nuvažiavo 
in New Yorka 
pauksztcli.

ir phrveže

Nuo molinos szalies Areziba-
koje kataliku kankinimas nesi
liauja.
griebėsi asztriansiu priemonių 
priesz katalikus. Gaunahna 
laiszkai
bjauriai pasielgė su vienu jau- 
'nikaieziu, Jose Valencia Gall
ardo, Leon mieste, kur jis pa- 

Lai gyvuoja Kristus- 
K a ra liūs. ”
ma jam iszmiuze dantis, isz- 
trauke liežuvi ir Įiaskui suszau- 

! de.
Taipgi pranesza, kad mieste 

San Angel kitam jaunikaieziui 
gyvam nulupo skūra nuo -gal
vos ir pirsztu ir paskui suszau- 
de.

Koletą kunigu suszaudc be 
jokio teismo. Nuve.de juos ant 
kapiniu, suszande ir vietoj už
kasė.

Vasario 10d. buvo aresztuoli 
szie pralotai: Miehoaean’o Ar
kivyskupas ir Aquasealientes, 
Papantla, Saltillo, San Litis 

I Potosi vyskupai ir sekretorius 
vyskupu Msgr. Diaz, Tabasco 
vyskupas buvo deportuotas be • 1 • * 1 1 i •

ževas yra giminaitis generolo 
Koscziuszkaus, kuris pribuvo 
in Amerika 1777 mete prigel- 
bet Suv. Vabt. iszsimuszti isz 
po Angliszko jungo.

Washington, 1). C. Meksi-

Snž ve rojo bed ie vėl i a i

katalikus.
su išrodymais kaip

Reading 
lines k

Dubeltavas j
Tikietas >

sako: < <

Už ta viena paša k y-

$4 .oo
.IN

NEW YORK A
NEDELIOMIS

6 Morcziaus ir 17 Aprilaus ’
Specialia Treinaa Sukatos Nakti

Isz Ryte
Shamokin ......................... 12:01
Mt. Carmel ......................  12:10
Ashland............................. 12:47
Girardville........................... 12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:10
Tamaqua ................ .. 1:45
Now Yorke pribus Liberty St. 0:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23id St. 0:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

>Ant Readingo Geležinkelio?

KVITU Knygele Draugystėms del isz- 
mokejinio pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
jieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - 25c.

sudėtu 
Preke

W. D. BOCZKAUSKAS-CO
MAH ANGY CITY. PĄ

SKAITYKITE!
.  ■       «r III

Asz Steponu Rusini k isz 
Dundee Luke, East Pattyr- 
son, N. J., : irgau 1918 mete, 
po tam vėl 1919 su influenza. 
Taip buvau sergantis kad 
buvau priverstas gulėti lovo
je. Nuo to laiko ne buvau 
sveikas, dirbau kasykloje ar
ti Hazleton, Pa., bet turėjau 
nmtoti darba, tokia buvau 

. silpnas ir pradėjau eiti men- 
! kyn, 'kosulys mane taip kan- 
I kino jog mislinau kad gaiisiu 

džiova aiJba inkatus. Tui’e-Ij džiova aiJba
jau pamesti kasyklas ir jesz-

j koti lengvesnio darbo todėl I

1 jokio prasikaliimo.
Meksikos valdžia 

skleidžia prasimanymus priesz
vieszai

(ivasiszkija ir žiauriausiu bildu 
juos juos persekioja.

Dvasiniu ka i si a ps t osi, 
jiems gresia gyvybei pavojus. 
Szimtai kataliku žūsta nuo des
poto rankos Meksikoje.

nes

. - I........................ — II. .................................... ■■ ■■■

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
ruszymo, del vaikams. Preke 15c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
M A HA NO Y CITY. PA.

SKAITYKITE!

I 

j

I
I
»
I

nusidaviau in Patterson, N.
J. Turėjau diegli-us visur visa da, krutinėjo ir paežiuose tu
rėjau skausmu, negalėjau valgyti nei miegoti, vidurei buvo 
pilni gazo ir ruksztumo, trotinau visa vilti idant pasveikti. 
Per ta laika turėjau 12 daktaru ir nebuvau sveikesnis. Bu
vau iszblyszkes ir silpnas ir mi alinau jog jau ilgai neiszgy- 
vensiu. Girdėjau kaip daugelis žmonių kalbėdavo apie ju 
iszgydyma per Dr. Mondelsohn’a, pamislinaų ji pamatyti. 
Dave man gera iszegzaminavo j ima ir jisai pakako man jog 
pagalbos ir gal iszgydins mane. Po 4 menesiu gydymo likau 
visitzkai iszgydintas. Pribuvo mtvn 8 svarai ant vogos, 
kraujas pasiiaise ant 30 laipsniu geriau ir dabar jaueziuo- 
siu lyg naujas žmogus ir gerai iszrodau. Dabar jaueziuosiu 
gerai ir esmių visiszkai iszgyd intas, nes ka 12 daktarai ma
ne gydė be pasekmes, bet ant galo buvau iszgydintas per 
Dr. Mendelsohn’a isz Wilkes Barre, Pa. Mokėjau $9 už ge
ležinkeli kožna syki ir buvo tai geriausi j)inigai kada da bu- 

iszdaves. Patariu visiems kurie serga kad nometintu 
pinigu ir laika ir kentėti taip ilgai kaip asz, bet tegul kroi-

ne gydė be pasekmes, bet ant

vau

įpiasi pas Dr. Mondelsohn’a tuojaus kuris gydo jus teisin- 
Stefau Rusnak, 

P. O. Dundee Lake,
gai ir savžiniszkai.

E. Patterson, N. J.

.Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga isztiri- 
nėjima apie juso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu galima 
vislszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 
ypatiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motere pagelbininke del motoru ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir no buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas mano tuojaus. Ne atide
kite ir nepaisykite ant tolumo ar knsztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už vieką ir prailgina juso 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 atraszykito laiszka kokia sanvaito. priesz laik 
o tada pranoszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti, Per paczta negydu.

DR. MENDELSOHN
K ■ ' ' >

SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
------ -----------........................................—------------- ągnn-i------------ ---- 11 ii lt j ■ i .....
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SVETIMŽEMIU DA LIS MIESTO SHANGHAI R ENGESI IN KOVA.
Kinuose, kur gyvena vieni sv etiinžemiai, pasirengineja an;' Gyventojai Sliangliajaus,

apgynimo miesto, kur dabar jau randasi daug Amerikoiliszko, Angliszko ir kitu tautu vau ko
• « • . • * 1 » 1 i • • 1 v" . «

idant apginti savo tautieczius nuo užklupimo per revoliucijų nierius, kurie geidže visus *
t nužemins iszguiti i: z tonais.

.<!■ >!«*»
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BOSAS ORINIU KELIU.

■X.’

f

>‘EI
O:

Pulkauninką- -.lack Worth
ington, likos paženklintas per 
valdžia bosu oriniu keliu del 
eroplanu. .Jisai turės po savo 
valdžia visus lėkiojanezh’is cro
plands ir paženklinęs kožnam 
kelia kuV juros lekioti.

sve-

-4, A
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14 METU VAIKAS APDRAUSTAS ANT 
MILIJONO DOLERIU.

Paveikslas parodo 14 metu Prana G. Campbell, kurio gy
vastį apdraudė jojo tėvas ant milijono doleriu. Yra tai jau
niausias vaikas ant .• vieto apdraustas ant tokios >umos.

/

e

GERIAUSI KINISZKI KAREIVIAI DALYBAUNA GUBERNATORIAUS SEN PARODOJ
Sztai geriausias Kantoniecziu vaiskus susirinka dalybauti priėmime naujo guberna

toriaus Bunn Fo kuris valdys Wuhan miestus, Kinuose. Ant deszinos gubernatorius 
įirakalba del susirinkusiu žmonių.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke JI, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAH ANGY CITY. PA

■ I ■ ■ f - .11. III .. ........    I . .................................

Mes Duodame

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524AV. Ma
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mabanov St., 
Mahanoy City, Pa. Patarimus Dykai

PAS1SKAITIMO KNYGELE No. 199

Puiki Pasuka apie Juodu Perlu — 
Bausme. Dievo — Klausimas Sav- 
žinos — Virokas Smerties Dzūko 
.Pasaka — Dapildynias Nedatekliaus 
Jubilčjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo

žinos — Virokas Smorties -

— Turtingiausios Moteris Amerike — 
PrieŽdtlžiai, — Visokios Mislcs. . 15c.

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

I

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 

, ar hori pirkti savd nuo- 
ar pribūti in 

Youngstown, O. tai mes
savybe

teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

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

laiko

MOTERES. 
GELBĖKITE GIRTUOKLI 

IN LAIKA.

Geriausi patarimai isz prak- 
tiszko patyrimo, už menkiau
sia užmokesti. Raszykito pas:

Goldina M f g. Co., 
1162 Lincoln Avė., 

l’tica, N. Y.t.18)

A? RAMANAUSKAS
LIETUViSZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS,
ST. CLAIR, PA.

lacbulsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo«papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krikutyniu ii 

| kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefono 1878-M.

1
1

Nuve.de



