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Kietųjų Anglekasiu
Straikas Užsibaigė

------------------- ku, 6 rusnakus

Anglekasiu Unija nubalsavo grižti prie 
darbo. Kontraktas su kompanijoms 
padarytas iki 31 Augusto 1923m.
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1SZ AMERIKOS
Szeimyijiszka traice, vargas ir 

auksas.
Dresser Junction,

Daugeli metu
Chicaga Jonas

Wis. - 
adgal apleido Į 

i Boch idant' 
jeszkoti savo gilukip Alasko-Į 
je — aukso. Jonas turėjo gilu- 
ki, surado turtinga gysla auk
so 
milijonierium 
keliu kasvklu.
apie palikta namie paezia, ku
riai prižadėjo tuojaus pranesz- 
ti apie savo giluki arba parai- 
gabent jaja pas save. Motore 
lauke metus, bet josios Jonu
kas nesugryžo; žibantis auksas 
apjakino ji nesugryžo pas savo 
Lottita, nes 
nuvažiavo 
iszsirinko sau jauna ir turtin 
ga moteria su kuria apsipa 
cziavo pirma

ir pasiliko trumpam laike 
ir locnininku 
l’žmirszo jisai

turto
San Pranciška,

dasidirbes 
in

su kuria 
paslaptai aplan

kęs persiskyrimą nuo savo pir
mutines paezios.

Po kokiam tai 
motere dažinojus 
pirmutiniu paezia, 
vo nuo Jono idant duotu jiai 
puse savo turto ant ko turėjo 
sutikt.

Taigi dabar 
Bocho, atvažiavo i n 
idant su antra, apleista, praži
lusia moterių pasidalyt su tur 
tu kuris jiai teisingai priguli. 
— Matyt antra pati buvo geros 
szirdies motere, ir ne buvo go 
di ant viso turto, nes spyrės’ 
idant ir pirma pati butu pripa
žinta.

laikui antra 
apie Bocho 

pareikala

antra motore 
czionais

8iv. Jurgio parapijc| moky
ki© atidarymo riauszes.

Chicago. — Praejta utarnikr 
turėjo atsidaryti Szv. Jurgio 
parapijine mokykla. Motipob 
su savo vaikais pradėjo rinkti: 
prie hažnyczios tuoj po septy 
niu isz ryto. Kiek palaukus ji 
prisirinko pilims szventorius 
Puse po septynių seserys mok} 
tojos suvede vaikus hažnyczioi 
iszklausvti szv. misziu. Klebo 
ims kun. Kruszas pasakė vai 
kams pradedant mokslo inetm 
tam tikra pritaikyta ilga ii 
graudinga pamokslą, 
kad viskas bus ramu.

iszejus seserims isz bažnv 
ežios, lietuves motinos 
bino jas lietuviszkai, bet jos t ii 
lenkiszkai atsakinėjo. Pat rijo 
tęs lietuves motinos
supyko ant lenkiu seserų 
kytoju. Tuojaus pasigirdo Imi 

“Me< neleisime lenkeim
Tas 

smeigti in lietuvii

Atrodė

užkal

baisia' 
mo

sai: “Me< neleisime 
paliokinti savo vaikus! 
tarsi peiliu
moliniu szirdislr jos lyg viemr 
pakartojo: “
kytojos ir Kruszas!

Klebonas kun. Kruszas nieko 
nelaukęs pirmiausia paszauke 
policija. Policistu atpyszkejc 
su virsz pora < lesei k u. .Jie, kun 
Kruszos išakyti, eme varyti 
vaikus mokyklon, o motinas 
lauk gatvėn. Bet motinos prie 
szintis policistams. Tada polio 

savo žiaurumu: 
muszti moti- 
komandos’"

szalin lenkes mo

istai parode 
praėjo lazdomis 
nas, kurious

ome 
o motina!'

ju “ 
nepaklauso. Ir keletas motinu 
tapo gerai suinusztos ir sukru
vintos. Viena net neszczia mote 

•♦ ris tapo pavojingai sumuszta.
Be to, vienas vaikas tapo pavo
jingai sužeistas. — N.

Kiek Fordas turi metines 
inejgos.

New York. — Pagal metini 
apskaitymu, tai Fordo ir jojo 
szeimynos inejga szimet daejs 
lyg 75 milijonu doleriu, nes 
Fordo dirbtuve padare szimet 
1,300,000 automobiliu. Kara
lius automobiliu turėjo lyg va
sario menesije $109,232,000 ga
tavu pinigu kasoje.

4 .r

Ko jisai klauso?
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$ 1

ke mate 
instrumentu

žmogų
oj limit

kaž ko klausine-

supre- 
vandens
pa g

Ana diena žmonis New Yor- 
sn kokiu tai 

ulyezia, 
kuris laikas nuo laiko pritup-
d i liedavo ir 
jo. Isz pradžių manyta, jog (ai 
radio, bet vėliaus dažinojo buk 
tai AVilIiamas Schem’ 
dentas ir inspektoris 
tojo miesto, kuris su
tojo instrumento jeszkojo van
deniniu paipu po ulyezia, vie
toje kasimo.
Kaip velnias apsodo Mockuvie 

nes karve.
Scranton, Pa. — 

dienrasztis 
apraszo
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isz Lietuviszku Kaimeliu
Pittsfield, Pa.

iczionais padare ; 
su munszainioriu

i re n paviete suimdami 10 angli- 
ku, 6 rusnakus, 1 lietuvi ir 5 
lenkus, teipgi konfiskuodami 
daug

— Valdže 
įblava ant vl- 

visam War-

samogonku,
i visokiu inrankiu ;i

Chicago. — Amerikos Mėsos 
iszloistame lapely 

kad rūkyti kumpiai!
25

pa k uoloj u
sakoma,
nuo birželio menesio atpigo 
nuosz. perkant didinamomis.

----- Juozo Tri nerio karezio- 
jo vyno fabrike,

ISZ VISU SZAUU

1333 - 39 S.

Skerdyne 10,000 Turku.
Atėnai. — Graiku genera- 

liszkas sztabas pranesza, buk 
t urkijos vaiskas prie Anatali-

Ashland avo. užvakar okssplio-Į jos frun(()> niuszije su graikais
1 
'J

lavo kelios baczkos alkoholio! 
nuostoliu

, brogos ir 
aut diroiino 

munszaines, jog dviloka troku 
vos viską nuvežė ant palicijos. 
Isz aresztavotu keturi yra isz 

! paežio miesto o 20 aut farmn. 
Nakties laike atsibūdavo bai
sus girtavimai, jog negalima 
būdavo no miegot, o automobi- 
loi-su girtais piszkino po uli- 

Valdže negalėdama to 
ilginus nukenst paragino pro 
hibicijos agentus 

• e • 1 t * •
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pražudo deszimts tukstaneziu 
daugeli likos su-

(

.-u siera ir padare 
sumoje $150,000.

Dev vilios moters
Ices, kuriu daugumas apdegė ir 
tapo sukapotos lekiancziu stik
lu, tapo isznesztos laukan gai- 
sralaipcziais.
pirma diena atėjusiu in viesza

siera kareiviu ir 
i žeista.
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darbiniu- Į
Brangiause pypke ant svieto.

Smirna. — Persu Iszakaslaukan 
Szimtai vaiku (karalius) turi kaip rodos 

branginus© pypke ant svieto.
Clark mokykla buvo iszgasdin-Į Yra tai vnldiszka pypke, kuria 

szakas tiktai ruko kada sėdi 
priiminėja savo 
Pypke yra isz- 

akmenais ir 
o kasztuoje suVir- 

szum puse milijono doleriu.

[ Wilkes-Barre, Pa. — Angle- 
neis.zsiginsi. kasiu delegatai, vienbalsei už

tvirtino s

man pieną. Asz turiuužbarei 
prirodymus ir tu

Nabage i 
gi rdusi toki 
nustebo, kad kalbos neteko; j 
staeziai nežinojo,

i sak vt.

utarte su kompani
joms ir panedelijc pradėjo di
desne dalis kasyklų dirbti. 

! Kontraktas padarytas lyg 31
I protest not priesz ižeidinm. Bet Augusto 1923 meto.

Stankevicziene, isz-
i reikalavimo, taip

■ ū| 

ka ant to ai ' 
Atsipeikėjus ji pradėjo;

czes. ti, bet nieko bloga 
at šit i ko.

Namu langai 
nuo dirbtuves iszbyrejo del ek 
pliozijos. 5,000 gal. vyno kubi- deimantais 
las ir keli kubilai
ekspiiodavo nuo liepsnos.

su jais ne-
ant sosto 
ambasadorius.

; sodyta brangeis

ir
per visa blokąo tie jei isz 

ir vi 
Terp aresztavot n 

lietuvis Jonas Gibiczas isz
Murrav Hill.

sznipinejo kaltininkus 
sus suome.
vra alkoholioNe visi anglekasei gryžo 

Jau Moekuviene užsipuldiiiejo prie darbo panedelije, nes ne- 
kurios kasyklos turi būti da 
iszvalytos, bet kumpaniezni 
darbininkai kone visi sugryžo

juo daugiau ji gynės
< /’

ant jos, kad ji

i, tuo dau-

ragana ir paga
dino jai karve. Ir pakilo tol; i a 
kare, kad sujudo visa Marvine 

Moekuvieneavenue.

I
I

puolė
spiegdama ant Stankeviezienes I Prie darbo.

Tamaqua, Pa. — Kad jau 
geležkolio palicijantai atlosze

tai

Užraganautas namas kuriame 
atsibuna nepaprasti daigtai.
Kerczag, Vengrai. — Czio

nais randasi namas vidurije 
miesto, kuriame atsibuna ne
paprasti atsitikimai. Nuo pe
cziaus paszoko puodas su ver-

jį

Wilkes - Barre, Pa. — Su
plaukus minioms isz kitu mie
steliu, kai ve Kingstono, Ply- 
moutho, Miners Mills, Sugar 
Notch, Nanticoke ir kitu smul-

.

role banditu, tai ant svieto 
kas tokio pagedo. Du Roadiu- 
go J. Bates ir II. Gottschall 
ineja in saldina Bernackio ani 
Mauch Chunk uliezios, užklau 
so jojo kiek turi pinigu redžis- 
teri, kada Bernackis atsisakė 
duoti reikalaujamos informa- 

palicijantai atkiszo re
volverius. Bartenderis šukele 
lamina. Neužilgio atbėgo kitas 
palicijantas ir keli ‘‘steiti- 

sueme Readingo 
geležinkeli o band i tus. 
kaltininkai teisinosi buk buvo 
girtr ir441^^’**^“'1/0 M

Bedarbei perėjus, vela gero- 
, bet reike atsimyt 

idant ant atejties būti paeze- 
džiais, nes nežine kas už meto 
gali užstoti.

Be t o d a teisi* -------- ----------—:==z

kad szi gyvena su
Kare pasibaigė tuo, kad pribu-|ve užstos

szi gyvena velniais. I

vo konstebelis Mahon ir aresz- 
tavo Mock u vieno. Teisme ji

ialba užsimokėjo leszas ir turėjo pa
sižadėti nedrumsti Stankevi- 

| czienei ramybes.
Imas iszleido injunetiona, už
drausdamas jai pravardžiuoti 
Stankevicziene ragana.

Taip szi t a

“The Scrantonian' 
vietos lietuviu byla 

kuri kilo isz to, kad J ieva 
įsivaizdino, buk jos

Serantono sZ0 anglu dienrasztis.
atsitikima apra

e i,jos

Mo" 16 mirė gerdami medini al-

kcsniu, Wilke - Barriuosna, ap-1 (]ancziu van(iCIliu ir trpnkc in

Isz Lietuvos
keli

ckuviene 
kaiminka Stankevicziene aplei
do velniu jos karve.

Buvo taip. Mockuviene, kuri 
gyvena po Nr. 2925 Marvine 
avenue, nuėjo ana ryta pamelž- 

Ji eidavo kas 
iszlei-;

2925

k a r ve. 
melžti prii'sz

Bet ta rvta 
Mockų v ienos supratimu,
ko n< paprastas dalykas, 
iik ji i nėjo tvariau,

11 savo
diena ja 
džiaut ganyklom

koholiu.
New York. — Szeszios mo- 

deszimts vyru mirė 
czionais in laika vienos san- 
vaites nuo gerymo medinio 
alkoholimis kuris buvo sumai- 

! szytas su munszaine. Visi yra 
italijonai. Kokia tai Irmelinda 

aresztavolą už

teros li

j Va lota, likos
; pardavinėjimu tosios trueiznos 
: po viena doleri už puskvalier- 
! ki. Palicije jeszko daugiau kai 

mykė liūdnai ir pažiurėjo in ja; tininku 
akimis, ]w

‘‘Su ma-

ut si t i- 
Kaip 

karve su- tamsiems ita

Girtybes amaras.
(“ \ it nybes” kor.)

Dabeikiai Utenos apskr.) 
Per Joniniu atlaidus, sziame 
miestely prisirenka daug žmo
nių. Vieni ant pamaldų, kiti 
girtuokliauti ir lt. Bet per szias 

, užvis
‘‘rojaus 

Nors mažas mies

Jonines, reikia pastebėti 
daugiausia 
skystimėlio.
telis, bet jame puikiai gyvuoja
net trys smukles, 

o dvi žydu, 
; atlaidus buvo pilnos 

garbintoju. Perėjus
S-

iszgerta
1 T

— viena lie- 
kurios per 

buvo pilno

nei kurie
Abudu

nežjnojo kadare.

Lietuviu

nusiminusiomis 
norėdama pasakyt i: 
nim jau užbaigta.”

Bet vos tik ji paėmė 
menio, kaip karve spyrė in vie-
dra ir ja paezia parmusze. 
kada Mockuviene atsisėdo isz 
naujo melžt i, 
Ji spaude teszmeni

kurie
]yO. p.' lams pardavinėja visokius

maiszymus.

Argi reike didesniu gyvuliu 
kaip girtas žmogus su savo 

moteria.
Chicopee, Mass, 

pienas prapuolė, gyvenanezio per 
ir sziaip n

už tosz-

Bet
Aame uz- 

kokiu
i p j,. Budnikus prie Centre ulyczios, 

taip, bet pieno nebuvo nei laszoi surasta 
ji

tai

deszimts menesiu la- 
mire nuo 

; radosi popie
riniam liukse apleistam kam- 

miestas! Uarije. Pagal pripažinimu liu- 
' dintoju ir duktaru, kūdikis bu- 

usztnonos dienas ad- 
Budniku susl- 

velnio apsėsta. Kitos i dėjo isz szesziu ypatų, vyriau- 
sake, kad ja i 
velniai.

Viena kumuoziu tuomet pa
tarė Mockuvicnei 
tikra burtininke, 
ant tos pat gatves. Mockuviene! 
užmokėjo burtininkei <

kamavosi, | vona kūdikio kuris 
tokia, kaip bado. Lavonėlis

Isztisa valanda 
bet pasekme buvo 
kad ji bupi sena oži melžus.

Neužilgo ir visas i 
sužinojo. Moteris bėgiojo 
diisusios viena nuo kitos ir ne- 
sziojo žinias, kad Mockuviones■ gal. Szeimyna 
karve 1

* i

uz-
v o miros

tuvio, i 
minėtus 
alkoholio 
per miesteli baisiai liūdna i 
pudi gauni; 
rodos kokioje 
nej, tarpe laukiniu 
pilnos gatves girtu szukaviinu 
o isz smukliu, tu tamsybes ur- 

dainos” lyg lau- 
spiegimas.

tai- pe

vu veržiasi 
kiniu žvėrių

4 4

jauties < 
tamsybes gady- 

žmoniu:

Shamokin, Pa. — 
czion randasi nemažas būre
lis, turi savo bažnytelia ir gy
vena malszei. Betf nekurio mu
su lietuvei teip yra apsnudia, 
jog vaikszcziojo kaip rodos be 
smegenų, piiikalbek in ji man- 
dagei, tai nežino ne ka atsa
kyt, stovi kaip stulpas, pasi
pūtės kaip varle ir tiktai mik- 
czioje po uosiu. Tokiu besme
geniu czionais raudasi daug ir

esąs lyg nežino kaip Dievas toki pus

J

J

Pakeltas mokesnis už laiszkus.
Nuo liepos 15 dienos papras- 

4 auks., 
Siuncziamie-

t i laiszkai apmokami 
apdrausti 8 auk
ji užsienin laiszkai apmokami 
dvigubai.

galvi laiko ant svieto. O gal tai 
priežastis iszsitautejimo, nes 
iszminties tokiam besmege- 
niszkam kūne nesiranda ne 
žiupsnelio. Gaila tokio gyvu
lio kad neszioja žmogiszka 
pavidalo. — Sveczes.

Pittsburgh, Pa. — Rugpiu- 
ezio 29 d. musu moterėles turė
jo dideli siroką, 
skiene gyvenanti 
SI.,,
iszsivirti samagonkes.

ie treczia po pietų, tuojau ir 
abehioji paroda prasidėjo Api
pasakoti paroda pilnai veik 
negalimas daiktas. Gana pasa
kyti, jog apio« dvidesziiuts tuk
staneziu joje dalyvavo, o skai

dau ge
riausiai, kaip įspūdinga jinai 
ęalejo būti. Niekas, neiszsky- 

rus paežiu lietuviu, nesitikėjo, 
kad paroda pavyks taip szau- 

m .! i1 Ik' ill- ~ -

tytojas pats isivaizdys ' daužytis
°'

niai, kaip pavyko. Isztikntju 
buvo i n ka pažiūrėti. Dvidesz- 
imts tukstaneziu lietuviu mar- 
szuoja. Marszuoja ne vien vy
rai, kai paprastai, bet vaikai, 
mergaites, moterys. Paskui jos 
seka puikiai iszpuoszli czere- 
fiokai (automobiliai). Ju galė
jo būti arti penkių szimtu. 
Trys benai vienas paskui kita 
žygiuojant gražiai grojo. Kar
tas nuo karto net ir Lietuva 
tėvynė musu 
szi rd i s salo.

skambėjo net

— Prohibicijos agentai szi 
karta pradėjo kraustyti lietu- 

bravąrus, kurie gal per 
sau dare

Šaut h St., iszveže 
užsimokėjo

t

siena, nematoma ranka meto 
akmenis ant pecziu tarnaites, 
dežuke su druska paszoko nuo 
stalo iszbegdama per duris 
laukan, torielkos ir kiti indai' 
nulėko nuo lontyniu ir pradėjo 

in sienas, peilis isz-
szoko lankau ir vos neinsi- 
smeige n sėdinti 'gaspadoriu. 
Visi puodai, skaurados ir kito
kį indai iszleko laukan ant kie
mo ir ten suejdavo in krūva 
rodos ant kokios tai rodos ir 
kitoki nepaprasti dalykai at
sitikdavo. Norints szaukta in 
pagialba visokius raganius, už
žadėtojus ir dvasiszkuosius, 
bet nieko nepagialbinejo bur
tai ir maldos. Miestas Karczag 
stovi ant vietos kur randasi 
daug gazo ir kaip rodos tai 
yra priežastis tuju nepaprastu 
apsireiszkimu.

Nova Scotia.

Aplaistė mergina gazolinu ir 
uždege, po tam senas raka- 

lis pasidavė.
Halifax,

Omar P. Roberts, 68 metu me
dėjas, prisipažino palicijai 
apie baisia žudinsta kokia pa
pilde ant patogios 19 metu 

kuri buvo

prisipažino

J

*

t

•]

I
I

viu
ilga laika ramiai 
samagonke.

Sekanti užsimokėjo bausmes 
kuriu narnose buvo atrasta ka
tilai ir raugas: Antano Bašins
ko, 472 E
katilu ir ranga;
$190.00 ir kasztus J. Dalinskas, 
194 Reese St. užsimokėjo $25 
ir kasztus. Taipgi buvo kaltina 
inas už laikymu triukszmingo 
namo? Juozo Yanusko name 
474 E. South St., atrado raugo, 
uq ka užsimokėjo $50 bausmes. 
M. Cowritis, 478 E. South St., 
užsimokėjo $100.00 bausmes. 
Jo name buvo atrastas katilas 
ir munszaines raugo. Vincas 
Naraszkeviczia,

* * Pasiutisz-

Florentinos Gray, 
pas ji už gaspadine.

Tasai senas rakalis savo pri
sipažinime kalba:
kai mylėjau taja mergina Su 
kuria pore jau apsivesti, bet 
mane atspyre nes mylėjosi su 
jaunesniu žmogum. Taji vaka
ru insigavau in josios kambarį 
tyksle josios subjaurinimo, bet 
mergina naršei atsispyrė, tada 
asz jaja apsupau in paklodes, 
užpyliau viedra gazolino ir už
degiau, o pats nuvažiavau pas 
kaimyną praneszti buk mano 
namas užsidegė. Tame laike 
atbėgo merginos mylemas ir 
josios giminaitis užgesindami 
narna, bet Fiorentina rado su-' 
degusia ant smert.”

Senis sako,
be tosios merginos jam yni nie
ko nevertos, todėl valdže gali 
su juom daryti ka jiai patinka, 
— yra pasirengęs ant mirties 
ir tai, kuom greieziau tuorn 
geriau.

18 užmusztu susidūrime 
strytkariu. *

Moskva. — Asztuoniolika 
žmonių likos užmuszti, o 40 su- 
žeido laike smhrkio susitren- 
Ipmo dvieju strytkariu ant 
Teatraiiszko rinkaus. PrieŽas- 
te nelaimes buvo žioplyste 
V lin rl n V ♦ nr»i n

Ona Sadau- 
1120 Laurc‘1 

L S. užkaite puodą raugo 
Szi be- 

virdama taip priragavo, kad
gavo proto liga ir iszbegus ant 
gatves pradėjo vaidus su kai- 
miakoms. Isz to stroko bėgda
ma laukan pamirszo duriu už
daryti, kur per atdaras duris 
bpvo matyti verdantis ’ sama
gonkes katilas ant pecziaus, 
Ipykusios moterys su kuriomis 
Sadauskiene kele vaidus prane 
sze slaptai policijai. Palicija

Baudžiamieji kuolai.
Merkine. —

Lydos apskr. atvykę žmones 
pasakoja, kad Eisziszkiu mie
stelio aikszteje yra įtaisytas 
augstas stulpas su geležinėmis 
grandinėmis. Jeigu tik kuris 
ūkininkas, ypacz lietuvis neisz- 
pildo geri tuoju lenku žandaru 
paliepimo, tai tucz tuojau su
gavę
laiko visa para.

Nuo Eisziszkes 1
I 

I 
ilJ 
ii

J

apsode septyni1 so mergaite turėjo 12 metu o 
kiti po 2 ir 
a re s z t a v o j o motina

kreiptis pas; nugabenti in Springfield ka-
1 "11“’! Namas, kuriame Bud-

veno buvo arszesnis už 
kambarije

I

3 metus. Palicije 
ir tęva ir

kuri gyvena; Įėjima amas, kuriame Bud-iv JI HKI. 4, 
! nikai gy> 

doleri," kiaulių
i n for-1 kuriame surado lavonu kudi- 

iszrode visai nedaug.1 kio, radosi visokį sudaužyti 
;aletu Imti ta juod- rakandai, torielkos nemazgo- 

plauke moteris, burtininke vis- tos nuo keliu menesiu, apdul- 
Czia jau, žinoma, koja,'o kampuosią radosi viso- 

Mockuvienei: kiu szaszlavu. Tame tai kam
barį je gulėjo mergaites 
szaszlavu, jog
gulėtu ant j uju. Kaimynai pri
pažino, buk Budnikai vietoje 
pirkinet maišia del savo szei-

burtininkei
kas už tokias 
maeijas ” 
Bet kas

svarbias 4 4

O'

paežiai
Kiek jai žinoma,

moteris juodais 
ta moteris

Taipgi, aiszk u
yra

1

tvarta

visokį

ant
ne gyvulei ne-

gi nepasako.
reikėjo
dasiproteli.
tai ant Marvine avenue gyvena
tiktai viena 
plaukais, ir
Stankevicziene.
kad ji turi but’ta ragana, kuri myneles, tąi praleisdavo pas

kutini centą ant munszaines, 
abudu Budnikai buvę girti be 
paliovos ir 
apie vaikus.

karveužleido Mockuvienes, 
velniu.

Ir juo daugiau Mockuviene 
galvojo, tuo aiszkiau jai darosi 
kad jos kaiminka Stankevi- 

yra ragana 'ir nuėjusi 
Stankeviczicn

cziene
pas Stankeviczicn griežtai 
pareikalavo, kad szi iszvarytu 
isz jos karves velnią. Asz ži
nau, sako, kad tu esi ragana ir

pririsza prie stulpo ir

aukas, bet lig

nesirūpino visai

Frackville,. Pa. — Kum La
kūnas suriszo mazgu moterys
tes Joną Sinkevicziu su Berta 
Gudaicziute. Jauna porele isz- 
keliavo ant saldžios keliones.

Parapijiecziu rūpesniai.
Alytus. — Keli metai, kaip 

vietos klebonas renka szpitoles 
pastatymui
sziam laikui szpitole nepastyta 
ir klebonas isz surinktu pinigu 
jokios apysakaitos neduoda.

Priesz pora savaieziu vagi
liai pavogė bsz klebono gana 
didele pinigu suma. Žmones 
rūpinasi, kad ir ju sudėti pini
gu nepražūtu. Manoma, kad 
szpitole ir szi a is metais nebus
Xia^tatyta, nes suversti medžiai 
guli su žieve ir galisuputi*

pribuvo ir isztyro katile skys
timėli ir paszauko vežimą.

Sadauskiene pakliuvus in 
neda iszdave savo drauge, ku
ri mėgo virti skystimėli, Jule 

gyvenanezia 1122

pakliuvus in

Levickiene 
Laurel St., N. S.

Scranton, Pa. — Rugsėjo 3 d. 
persiskyrė su sziuo pasauliu a.- 
a. Petras Stulgis, 
paliko savo žmona 
mažus kūdikius.

Velionis prigulėjo prie Szv. 
ir buvo

Lietu-

Juozapo parapijos 
nariu Szv.

Nuliūdime 
ir keturis

raugo.
24 Sylvan us 

St., užsimokėjo $100.00 už lai
kymą distilacijds. Juzefą Urbo 
nūs, 460 South St., užsimokėjo 
$100 už laikymą katilo. Miko
las Rėkus, 459 E. South St., 
užsimokėjo $50.00/ už laikymu 
katilo.

Edwardsville, Pa. — Jonas
Visinski ir Jonas Runscavage 

vienudu gy-86 Plymouth St., 
vono ir pasidalindami dirbo 
namu darbu.

Viena vakaro gerai iklausze 
namines pradėjo ginezytis apie 
namu darbu. Vienas nenori 
bliudu plauti ir. kitokį darbu 
dirbti ir kitas nenori. Ginczas 
privedė prie musztyniu. Jonas

J urgio drriūgystes
S. L. R, K. A. 83 k p. ir 
vos Piliecziu Kliubo.

Rugsėjo 6 d. velionis likosi privedė prie musztyniu. Jonas 
palaikotas su bažnytinėmis ap- Runscavage peiliu perdare

dirbti ir kitas nenori.

eigomis ant Szv. Juozapo para- Joną Visinski, kuris dabar
pijos kapiniu;* randasi ligoninei.
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IGIRDEI apleista per

* Amerika, tatiVlaišvhm skly
ne yra nepa- 

^rasto, investa’ tomis dieho- 
ttiis naujas būdas protesto- 
Higzkosia bažnycziosin, 

keliolika 
altoriaus

Tosios lonkos yra su- 
jungt os su 
Tinus isz kur 
tam tikra 
•ėdynes kur sėdi
Tie aiszkei girdi pamokslus ir 
pamaldas.

{>•> kur niekas
in vesta

būdas

jMdenkliuta 
prie 
Įmonių.

o tai 
lonku 

del kureziu

telefonu nuo alto- 
balsas ejna per 

aparatu tiesiog in 
kurezei, ku-

What next ’

Nuo kokio tai laiko po Ame
rika pradėjo platintis didele 
neapykanta priešzais 
limiszka szlekta” 
Dideliam mieste Bostone ta ja 
neapykanta 
ajszkei, ba net visus langus 
Žydu szkhlos iszdauže o sienas 
Biibjaurino smala.

Žinoma žydelei šukele dide
li reivaka, nes tokis ajszkus 
parodymas nea py ka n t < >s 
•taigai prasiplatyt po 
•klypa, o tada žydelemš butu 
nyszt git arba 
szlecbf.

Žydai pradėjo but i 
nuomones, jog 
sa svietą ir pradėjo kisztis už 

veikalus, ka 
užtėmi no 
prieszais

“jeruzo-
— žvdus.

parode 
ba net

žmonis

gali 
visa

git visiszkai

tosios
jieje valdo vi-

daug in 
amerikonai greitai 
ir pradėjo daryti 
juosius demonstracijos.

Dabar pasipylė isz visu
•liu ganefai,
Jei szauke nulindo aj vaj, cha-
.bole! (nelaime.)

ne savo

sza-
hazerkop ir žyde-

SziaiNlieniniam 
tai žmonis geidže

’ gi ir greitu budu dastoti tur
tus, neproszali bus duoti nekil
tiems gera paiarima kaip gali

ama dastoti tojo turto, ir teip: 
Į Pirmiause reike duot pada
ryt ant saves operacija (isz- 
pjaut) savžinia, garbe ir tei
singumą.

Niekados nenaudoti žodžio 
tiktai imt kur duosis

laike kada 
būti turtin-

Už randa

’“duot,”
į< kas duosis ir kas nesiduos.

nemokat, pietus 
valgyt pas pažinstamus, vaka
riene pas gimines, už drapanas 
jiemoket.

• Pasirinkimas darbo yra abe- *
vagiu visur galima

buvo paniekinta, 
savo vyra, persekiota per uosz- 
via, 
vargszei tokis gyvenimas, 
norints nekarta melde j 
savo vyro idant su jaja susital- 

su paniekini-1

ISZ SHENANDOAH, PA.

sosei’s savo vyro, nubodo’, 
o.1 du 

giminiu ik
• . 1 011

insigavo 
naipa 1 Ilelėnės

” ~ t I 7

phYėikalauda-
kytu, bet tie jei
mn atkreipė įrėžius ant josios, 
norints prie to ne buvo ma
žiausios priežasties, tiktai tas, 

neiszrinko paezios 
uoszves.

jog sūnelis 
pagal norą uoszves. Szi rd is 
uoszves buvo kieta kaip uola, 
nepriglaudo marezios knip rei
ke, todėl jauna motore matyda
ma neapikauta uoszves — pa- 
szvente savo gyvenimą drauge 
su dviems mažais vaikais.

A te ja s vyrAs 
bo rado' tris 
troszkusius * 
marszkiniu savo paezios kop
telia ant kurios buvo paraszy- 
ta — ‘‘jog apleidže 
idant apsaugot 
siskyrimo”....

Tris gyvasezei ant kart, ir 
keno tame kalte — nejausli 
szeimyna kuri per savo neapi- 
kauta instumo jauna moterių 
prie užbaigimo gyvasties.

Ir tai katalikiszka szeimv- 
na kuri neatsiminė ant mokslu 
Christuso o vyras kerszino 
persiskyrimu nuo paezios.

nuo
savo

namo isz dar- 
gyvasezius už- 

gazo, o prie

szi svietą
vyra nuo per-

v v ra s

In laika dvylikos menesiu 
Pehnsylvanijos 
perveže net 152 milijonus pa- 
sažieriu, be jokios nelaimes ir 
pražudinimo ne vienos gyvas
ties per suvažinėjimą. Yra tai 
puikus rekordas del teip mil- 
žiniszko geležinkelio.

Bet locnininkams tojo gele
žinkelio nepriguli jokia garbe, 
tiktai darbininkams kurie ant 
geležinkelio dirba ir turi tuks
tanezius gyvaseziu po 
ranka ar valdže.

Locnininkai sau sėdi ofisuo- 
sia, važinėja be 
ežio po visokias pabnlkius ar
ba praleidže smagins laikus 
hoteliuosia nesirūpindami apie 
gyvasezius žmonių, nes žino, 
jog už keliolika doleriu darbi
ninkai už juos ta rūpesti at
būna.

geležinkelis

savo

jokio rūpės-

Pusiaunakti 
vyrai in

Skužinskienos, Turkey Run, ir 
su revolvereis pMrėi Keliauda
mi nuo mot eres pinigu. Motera 
su kliksmu ižbego laukan ir 
pranesze apie tai palicijai, ku
ri po trumpam laikui 
Vinca. Budanska ir 
žaeki, kurio 
kaltes ir 
“szposa ” 
kalėjimo.

suome 
Joną Be- 

prisipažino prie 
kaip rodos už savo

atsėdės kelis metus

— Kada Franas Paveskas 
ir Jurgis Szopel važiavo pro 
Lostkrika pamate kaip maža 
mergaite stengėsi pastatyt ap
virtusiu karietaite su kūdikiu 
kuri butu užsismhugus su dir
žu, jeigu nebūtu abudu iszszo- 

isz aiitomobilinns ir prl-
gialbeja mergaitei 
karietaite ant ratu.
7 metu Elzute Darkėvicziute.

kia
pastatyt
Buvo ta*

Kazuno— Neužmirszkite 
aptiekus, jeigu jum yra rei
kalingu kokiu gyduolių ar pa
darymo recepto.

Nepaprasta szvent vagy sta.

Lenkija. — Tuto •

SAULE

K0,,'kV»TS»m,,r
Pakastai y Va darbihi katali

ku' k u n i gam š t f ifrė j i m A i,
kodyi jie neveda?

Aht to klaiistybio iiiitalfriiia-
kodyi jie neveda?

- U ui*. K *•
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mė trunipa iszajsžldn'imū pa-
■ . ta. k I Ll 1 k I ' —rasžyta per kim. 'KažhW?ėra Ja- 

sena, NfintahjAs kleboiiil:

Skyrimą.
Ruptl'stis apie 

cziA’ uiipogi
I *1

I* lt

vaikus ir pa- 
nemaž trukdytu

dvlisišžlkh^ parapijos reikalus, 
persekiojimo 
tikrai1 in^lis

szeimyna, lengvai ]
kad nepražudyti savujtt nepa
likti žmonos ir vaikeliu be

Ldike 
kuli) gas,

vedes 
sa vo 

pasiduotu,

KŪDIKIS PRIVALO
GAUTI PIENO

m
A

JŪSŲ

<
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likti 
duonos.

Žodžiu sakant 
gas kur-kas mažiau veiktu 
pnrapijonin ir dusziu iszgany- 
mui, nekaip nevedąs.

Užmetinejiinas, buk panys
te priesztarauja gamtos insta- 
tymarns, yra visai be pamato. 
Pildant kuniszkus norus pagal 
prigimimo, mes papult limeni 
in giliausia paleistuyste. 
tie kūno geiduliai 
ežioj jaunystėj, kada dar nega
lima nei svajoti apie moterys
te. 7, <8 metu vaikai dažnai 

pa glindas 
kaip suaugę

M i n t a h j <Vs k lohoiia:
Szv. Bažnyczia, gindnta ku

nigams vesti, 
mina moterystes 
jo svarbumą 
kalba isz sakyklos, dvasiszkose 
knygose, priruosziant jaunuo
mene prie jungtuvių,'katekiz
muose. Moteryste ji priskaito 
prie sžventu sakramentu ir lai
ko neskiriama, 
laimina iszkilmingai ir 
miszias laiko 
Argi protestantai taip apie ja 
rūpinasi ir taip augsztai ja isz- 
kelia ? Argi pas juos neduoda kenezia sunkesnius 
vedusioms iszskyrimo, 
teryste yra pas juos sakramen- žmones. Argi jieins butu leista 

t.i<» patenkinti? Kas tada nu
tiktu su musu jaunuomene lyg 
20 — 36 metu ?

Kaltinti Bažnyczios, kad ji, 
gindama kuhigams vesti, ken
kia žmonių padauginimui, ir
gi negalima. Juk Kristus nėra 
niekur insakes dauginiies! Ar
gi szv. Povilas klystu, sakyda
mas: “ 
ir naszlems: 
jei jie taip 
asz. Bet jei 
na moterystėm

nekiek nepaže- 
stono. Apie 

ji be perstojo

vedos kuni- 
mažiau

J

c
Ką jūs pilate j savo kūdikid žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kprio .pagalba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ratinis.

’Verdant
EAGLE .BRAND

((XWVDfWiED MILK) ... .

Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite
I

jūsų kūdikis būtų sveikas ir ratas.

I

i

Lf.
1

A 1t

Jungtuves pa- 
szv. 

už jauna pori.

Juk 
kilsta pa-

U

metu

ar rno- priesz nekaltybe,

tas?
Jei gi kunigams neleidžiama 

vesti, 
niekinti moterystes, bet tiktai 

jiems augs’Ztesnis
O kasgi tvirtintu, kad 

panyste nėra aiigsztesne 
moteryste ?

Argi galėtu

tai tuo nemanoma pa

parenkama 
stonas.

u z

I

Yra motinų vartojamas beveik per 60 mytų, kurios
nori au pagctbk maialo palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visų sunkųjį laiką.

Prisiųskite uitą apgarsini-
►

M*1

i llordcn Company, New

v f .

/

ti i joj. Reikėtų daugiau trobe-
iszlaidu jiems

< i
>

CUNAf?
IN LIETUVA PER 12 DIENU
GrcIc'ziatiBiftH Visa-vandenlnis Kollas, 
ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southamptono in Danziga. PU lava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno Isz grei- 
czlaiiBiu Isz trijų laivu kurie iszplauke 
Isz New Yorka kožna Uturnlnka.
Yisi 3ezlos klases pasažicriul kabinete.

M Al R ET AM A AQUITANIA 
BERENGARIA

Teipgi per Llverpoola ir GlasgoW

dajaviiriai, 
nesutikimas? Jei da- 

kunigas nevedes, 
fami Ii jąntais, in-

paezia, 
žentus ir mar

Myslovieai, 
czionaitine kataliku bažnycze 
insilanže vagis papildydami 
nepaprasta szventvagysta. Va
gis paėmė brangius kielikus ir 
bažnytinius papuoszus. Palici- 
je iszsznipinejo, buk szventva
gysta. papilde „_______  r-
begalis isz kariumenes kuris Pnnpk\ kuri 
buvo pasislepiąs Zaglembe, ko- ĮI • 
kis tai u. 
Tasai vagis 
kaipo kunigas, 

1 11IN 

pasirodė, kad tai 
pati kuri jam [ 
visokiuosia apipleszimuosia.

Vagis pasiredias knningisz- 
kai rinko aukas nuo lengvati
kiu ant naudos i „
tokiu budu buvo surinkias apie Į ne’ l^es; 
50 tukstaneziu markiu. Kada 
palicije aresztavojo szventva- 
giszka banditai jojo zokoninke 
pati pabėgo in Czenstakava 
pas savo broli. Czionaitine pa
licije davė žino apie pabėgu
sia pauksztele, kuria teipgi 

Kielikus ir kitas 
brangenybes rado pas žydą ku
riam buvo pardavia.' Žydas 
teipgi likos aresztavotas.

tada būti, kad 
Vieszpaties Jėzaus Bažnyczia, 
Kurio karalyste nėra isz to 
pasaulio, už nieką sau laikytu 
panyste ?
Ijangiszkas

Sakau gi 
Gera

jeszkomas pa- 
kariumenes Į___

Isztikro,
Tėvas,

apsi-nevedusiems
yra jiems.i i.vro:.. 

pasilieka, kaip ir 
nesusilaiko, teei-

I Kor. VII, <8.
pataria ne

>1

šiu ir daugiau
iszlaikyti. O kur dar kunigie- 
niu reikalavimai, 
skundos, 
bar
kraudamas

pa ra pi joninis 
butu, kad turėtu 
kus, uoszvius, 
ežias?

Apsva.rstes visa tai, mielas 
skaitytojau, tu,

ant Bažnyczios, kad ji 
vesti, bet

tai kas
\ a i -

kad ne. 
parinkda

mas savo Simui motina, sura- 
i buvo žadėjusi 

gyventi mergystėj. Apie ja tai 
: “Szitai pana 

pradės ir pagimdys
Ims pramintas sūnumi Augsz- 

” Nekalti vaikeliai 
ir szv. Jonas jaunikaitis visu- 

• Iszganyto- 
Kristus net dangaus gy

ventojus prilygina 
j e gyvena n tiems į s

Prisikėlimo isz numirusiu nei 
; bet bus kaipo 

Dievo aniolai Danguje.

Jonas Maikeiczikas.|P™nns™s snko: 
buvo pasidavęs 

kuriam dran- 
bet vėliaus | vziausioji. 

buvo jojo

y)

Taigi apasztalas 
vesti, o kas gerinus už ji galė
jo žinoti Iszganytojaus moks
lą?!

regis nebesi-

sunu ir

zokoniilke

pi iginllmiavo InbiuiiHini pnmego 
jui. r

— Bet kunigams, sa,ko mu
su prieszai, reiketu duoti szei- 
myninio gyvenimo paveiks- 

kaip krikszczio- 
aukleti

gyvenimo 
laš, parodyti

isztremtųjų ir 4 4

nekalt vbe- 
sakvdamas:

suksi
neleidžia kunigams
busi jai nuoszirdžiai dėkingas, 
kad besirūpindamas apie tavo 
duszios iszganyma, taip isz-

CARMANIA . 14 Sęptemberio 
COLUMBIA . 16 Sęptemberio 
ALGERIA . 23 Septemberio

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta. 

——— -------------------- : 

iszganyma, 
niszkai' auklėti vaikeliai ir| mintingai parengė. 
tai|i platinti ant žemes Dievo 
karalyste.

Neginu, kad kunigams, kai- 
vadovams, reikia szviesti 

Bet jiems privalu 
rodyti vi- 

vedusiems.

Reikalingumas žaliukynu 
paukr.zcziams.

Z

” Mat. 
XXII, 30. Szvehtieji tėvai, vi
si, nei vieno neiszskiriant, mer
gystes nekaltybe daug augsz- 
cziaii stato už moteryste. Szv. 
Jonas Auksaburnis vadina ne
kaltybe anioliszka dorybe* Ne
nuostabu tada, jei szv. Bažny- 
czia paskiria altoriaus tar
nams ta augsztesni luomą. Se
name instatyme, kaip žinomo, 
kunigams reikėdavo susilaiky
ti nuo moters prįesz a u kaviniu 
o kada gi naujojo 
kunigai 
priedermes,
darni nekalcziausi Avinėli per 
szv. miszias? Argi Nekalcziau- 
siojo Dievo Sumins tarnai ne
privalo taipogi gyventi nekal
tybėje ?

Būdami vede, kunigai nega
lėtu pagalinus iszpildyti, kaip 
reikia, savo 
jiems Kristus pasakė: 
te in visa 
visas tautas!” O kur liktu pati 
ir vaikai? Ar vyskupą gaTotu 
juos taip kilnoti isz vienos pa
rapijos in kita, kaip dabar tas 
nutinka jeigu 
myna?

Kunigai vede 
pildytu savo priędennes,

FARMA ANT PARDAVIMO. I K"1 S7V 4 4 
tuo, kas yra Vioszpaties, kaip 
Dievui intikturBet kas yra su

Kaip auginamus 
užlaikyti TEMYKIT LIETUVIAImanai 

paukszczius užlaikyti žiymos 
laike kada net ir gradusnikas 
žyniai nupuola, 
liautu kiauszinins deja ? Žino
ma, vartojant 
trupineliuS, atliekamos mėsos, 
žuvies, net ir pieno vietoj slie
ku ar kitu vabalu kuriuos va
saros laiko 
kasinėja isz 
gelbsti dėjimo. Kita — szviesa 

vi szt i n y ežia ųr
kada dienos 

g pagelbs
ti. Bet jeigu užtektinai žaliu- 

paukszcziams duodasi, 
negali susijesz- 

1 pagelbsti ta-

po 
paveikslu, 
geras . paveikslas 
siems, o ne vien 
G kokiu esti daugiausiai: vc\
dusių ar nevedusiu? Kiekvie
nas, kas moka skatliuoti 
tiks su manim, kad nevedusiu 
kur-kas yra daugiau. O tiems 
geras paveikslas labiau reika
lingas, nekaip
pagal gamtos instatymus. Jei 
žmogui reikia 
szia, tai kunigas

su- Siuncziu (piniguš pagal 
dienos kursą. Parduodu 

: szipkortes kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje. Turėdami 
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

idaitt uopa- /

Apia i kerne sekanti
symn ’ ’
Iro, kas kiszasi bylos kun. Ja- 
nuszos prieszais “Garsa” et 
all:

“Saulėj”
“Kas Girdėt
apie užvedima teismo bylos isz 

Kun. Januszos 
organa .

“atitai-
nuo p. J. S. Vasiliauc-

jotinas: 
buti.

Jeigu iszpildytit sziuos pa
tarimus, tai in laika trijų mo
tu pasiliksi turtingu, jeigu SLRKAturtingu,

puses

tau neužkliudys — kalėjimas. pamjneta 
t!/

anglines
Aplinkinėje Union town, Pa., 

kompanijos pradėjo 
iszmetinet tukstanezius szei- 
irtynu isz savo stubu, su palie
pimu °
Lyg sziolei 
jau 610 szeimyna

ejkite dirbt arba von!” 
iszmcsta laukan Q;

s, o szia san- 
vaitia da daugiau turės ap
leisti pastoges ir kaip rodos tai 
neužilgio iszmes apie penkis 
tukstanezius szeimynu.
• Anglekasei kurie neprigule- 

jo in unije likos laike bedar
bes suorganizavoti, bet kompa
nijos nepripnžinsta unijos jo
kiu budu. Panaszei iszmetine- 
ja West Virgin i joi kompani
jos, bet ne teip smarkei iszme- 
tineja žmonis isz 
kaip Uniontowne 
kilti ergelis.

savo stubu 
isz ko gali

Georgijos valstije likos pa
kartas jaunas banditas už nn- 
•žudinima panaktinio idant ga
lėtu apvogt narna del užgana- 

mylemos kad jiai

o priesz

(limo savo 
pirkti visokiu žibueziu ir sal
dumynu. Buvo tai devynioli
kos metu vaikas, 
smert prisipažino, buk iszkry-
po isz kelio draugaudamas su 
pagedusiais draugais.

u <Kada ji szerifas vede ant 
kartuvių, tai susirinkusioje net 
apsiverkė, jog teip jauna gy
vastis turi užbaigti ant virvu
tes.

Keno tai kalte? Tėvu, jog 
neatidejo daugiau atydos ant 
savo šunelio.

i .. ____

tęs.

Ana diena Wisconsine atėmė 
. motina bu 

’ i dviems vaikais. Toji motere
si D x r ‘

IgL Bu gyvasto jauna
it

4 4 Garsa

žine 
pauksztele, 

aresztavojo. JI gyvenantiems

i

palik szcziams
kainoms. Iszdirbu doku- r

No. 72-am, skyriui
buvo praneszta

priesz
ir“Garsu” 

priežastis buk tat 
apszmeižinias pastarojo, para- 
szytas per J. Vasiliauska 1921 
m. esant jam prezidentu S. L. 
R. K. A.

Todėl matau reikalą sziuomi 
pareiszkti kad asz, žemiau pa- 
siraszes, niekuomet kun. Ja- 
nuszos nesmeižiau, o kuomet 
ka apie ji rasziau tai buvo pa
minėta tikra tiesa ir prisiėjus 
reikalui galėsiu prirodyti. Tei- 
pat pareiszkiu/kad asz po savo 
rasztais visuomet pasiraszau 
tikra pavarde. Gi straipsniai 
tilpusieji priesz kun. Janusza 
po slapyvardžiais yra raszyti 
nemano.

J. S. Vasiliauskas.
Pagal angliszka laik- 
”Akron Beacon Joum- 

isz kurio straipsni apie ta- 
skunda isztraukem, tai 

skunde užmetineja, buk p. J. S. 
Vasiliauckas rasze straipsni 
Sep. 8, 1921, 1 
ir teip patalpinome.

Jokios atsakomybes ant sa
vos redaktoris “Saules” ne
ima už tilpusi straipsni, nes 

reikalo, bet szi 
patalpiname ant 

praszymo p. Vasiliaucko duo
dami jam proga ant iszsiteisi
nimo.

raszti 
ai” 
ji isztraukem

rasze 
tilpusi 4 4 Garse

Saules

Odesa apszauke nepriguhnya-
ta; muszei traukėsi bė palio

vos.

llelsingforsas. — Revoliuci
ja kilo pietiniojo Rosijoi su 
dideliu praliejimu kraujo. 
Odesos sovietai apszaiike pie
tiniu Bosija ir visa Krimeja 
neprigulminga. Mustžei ejna 
kasdien terp pasikololiu ir so- 
viatu.

Visi laivoriai 
laivu kurie randasi Sebastapo- 
liuje prisidėjo prie pasikeleliu, 
laivai likos užgriebti. Pasikė
limas platinasi po kitas guber- 

didelioje

praliejimu

isz kariszku

d
y

instatvmo 
moterystespildytu

kasdiena aukau-

paszaukmo. Juk 
“Eiki- 

pasauli, mokykite

nijes. 
baimėje.

Bolszevikai jie turėtu szei-

nemato tame 
“atitaisima”

UETUV1SZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba iMgnldimaa Sapnu.
205 Puslapiu. ' 310 Paveikslu.
Dnicriai apdaryta audeklineis
kietais vyrssais. Prėkė $1.50

—:: ' ---------- - -

oTrir,
W. D. BOCZKOWSKI-OO

-r----------
68 akieriu, upelukas teka pro 

namus pet gamikla, teip - gi

vargiai isz- 
pu- 

Poviįir nUo’ur.uo: 
, rūpinasiKas be paezioj^yta*,

• l- P1. k i i

ir miSzka apie 18 akieiu, kita] paczįa, rūpinasi^ tuo, kas yra 
visu gera gyvenimo žeme. Par
siduoda sU gyvuleis ar be gy
vuliu. Labai geri budinkai su 
vandenų. Labai geroj' vietoj 
arti steito kelio ir strit - kariu, gaųczio limpanczia liga, kad 
Tik 25 miles nuo viduris Phil- 
adelphijos miesto, arti geležin- nenorėtu kelties 
kelio stoties Collegeville, Pa. 
Mokslaine tik szonė nitai lau
ko. Piacziai 
po szia

pasaulio, kaip jis ihtiktu pa
ežiai ir yra padalintas.” I Kor. 
VII, 32, 33. Taigi vedos neno
rėtu važiuoti prie ligonio, sar

neužkrėstu

žinomas formas• < , ** "A. < *

Montgbmery paviete.
Parsiduoda už prieinama pre
ke. Kas nori insigyti savasti ir 
sau laisvini gyventi tai reike 
ir vaisirga farma tiireti, tada 
neužpuls bedarbe, be anglu, be 
duonos. Visko pilna yra. Del 
platesni informacijų raszykite 
ant szio adreso.

C. J. Majauckas
, R. F. D. No. l
(S.15) Collegeville,'‘Piu-

w f į

paezios ir vaiku; 
vidury nak

ties, kad neiszbudintu szeimy- 
nos, ir nevienas vaikas mirtų 
be krikszto, ligonis be sakra
mentu. Vedusiam kunigui žmo
nes drovetusi iszpažinti savo
nusidėjimus, kad žingeidi žmo-; 
na ju nesužinotu. Skiriant ku
nigams parapijas, irgi nemaž 
butu keblumu: tėvai kunigai, 
ypatingai a.ugsztesnio laipsnio,

R. F. D. No.'l "įt

gavo sūnūs aprūpintu goresnė
mis parapijomis, nors ir jhc- 
butū ju verti, o motinos dukte
ris, žentai irgi' peryinautu,
1 t J \ vi ' ■ » • i ’ •>***¥ ♦

auklėti ir du- 
nevedes tai 

gerau sugeba ir lengviau gali 
užsiimti vaiku ir jaunuomenes 
auklėjimu, nekaip vedos.

Nesakau, kad negalėtu atsi
tikti ir
tarp dvylikos

nedoru kunigu. Jei 
apasztalu, pa

tios Kristaus iszrinktu, atsira
do vienas iszdavikas, tai kodėl 
tarp tiek kunigu nebūtu vieno 
ar kuto “Maeoclio”? Bet tai 
tiek |)alieczia kunigu nekalty
be, kaip ir moteryste. Argi 
dėlto, kad vienas kitas sveti- 

, galime panaikinti 
moteryste? Ar dėl vieno kito 
paloistuvingo kunigo, kas ne- 
szauktas insispraūde Kristaus 
avinyczion, szv. Bažnyczia ga
li visiems lepti apsipncziiioti? 
Argi toksai ir moterystėje ne- 
paleistuvautu.?
parstos būti vilku; kad ji pabo
sime mesa?

Taip tada musu pridszu už- 
nietincjimai kataliku 
gams del ju nevedimo yra nie
kuo neparemti, o nauda, kuria 
atnosza kunigai nėvode visuo
menei, yra neapsakoma. Jie 
daro tokia intaka in žmones, 
kad ji klauso, kaip piities Die
vo, kas ir bus gal tikra prie- 
.v/ 1 ■« ■« ■»’ • « ■ > a a w a

kaip ir

moterimi ja

Argi vilkas

kuni-

yra neapsakoma.

žastis, kodėl pirmai viii i ir kiti
ju prieszai taip jiemi? užvydi 
ir visokius nebūtus daiktus už- 
metineja.

1 Kunigas liuosas ‘ visuombt 
lengviau pasieks augszta savo 
pašžaūkimo tikslu, geriaii pa- 
.U • u. A ' . ■ ■ I l ! ■ . t

Ritimus Kristaus a.vinyczidi, 
pasdkmiau prižiuręs .dusziu, 
roikttius, nekaip surisztaš mo
terystes pnncziais, užsiėmęs 
savo vaiku atiklejinlu. Jo iš
laikymas piginus apseįs para-
pijai, negu vedusio, jau isz to

ĄUUtal 11L liuny IJUtUlUj/1 
Mszdamies iu bažnycziu pa-.

' . 1 ■ t ' ' ' V

atžvilgio, mažiau užims Yuimoi 
pyl ur tris kunigu' szėimynos
vaįgiai' sutilptu vienoj klebo-

paukszcziai iszsi- 
žemes daug pa-

szviecziant 
'Pauksztinyczia 
trumpesnes irgi datų

mynu
kada jie pats 
koti, daugiaaše

visada matosi ge- 
kiausziniu

me ir tada 
riausios pasekmes 
dėjimo.

Bot klausymas
žaliuinynus žiemos hiike

apielinkeje.

JOSEPH G. BOGDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauna .. $106.60
In Liepoj u .. $107.00 

(WAR TAX $5.00)

isz kur tuos 
gau

ti? Nieko nereiszkia koki žn- 
liumynai vartojami, abi tik 
paukszczįni lesa, 
Galima vartoti kopūstai, 
peš, barszcziai 
ežios avižos.

Avižas reikia per nakti pa
merkti sziltam vandenyje, ta
da ant skyluotu lentyniu isz- 
pilti apie coli storumo, ir skil
toje vietoje laikyti lai dysta. 
Geru patarimu tankiai pamai- 
szyti avižas bedygstanezias. 

penkių ar šėptyjiiu 
garavos pauksz- 

cziams lesinti. Dobilai, rugini, 
ar net jr žirniai (Canados) go
ri žaliumynai 
Dobilus kad 
kia smulkiai 
verdaneziu vandeniu užpilti ir 
taip palaikius keletą valandų 
sumaiszyti su grūdais 
paukszczius tuomi lesinti.

—Foreign Language Infor. Service.
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Už kokiu, 
dienu avižos

1 I

L •!

to užtenka.
ro-

net ir dygstan-

bedygstanezias.

paukszczianįs. 
ir džiovytus rei

su kapot i, tada

ir

Pinigu Siuntimas in Lietuti
Amerikos Doierels Ir Auksinai*.

ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU
Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame

paszte laiko 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. , 

Oropęsa UO Sępteinberlo, t Noveni. 
■ Orbita 11 Oct. 29 Nov<kn>. 10 Jau 
Orduua 21 Oct. 20 Deceni. Jan

Tiesiai in Ciwrbourg. 
'Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos •kajutos. Nfira
■ extra mokescz.iu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
20 RROADWAY. NEMr YORK.

Clilcugc: . 117 W. Washington Ht.
26 DROADWAY. NEW YORK. 

Chicago: 117 W. Washington 
Ay pas vietini lalvakorcxlu agento.

' I
Daktaras KOI.ER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

mėtus Invairias Ligas; Vyrii ir Motorų, todėl jas nuodug- 
‘ ' 1 ? - -----?-

vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas pa
einančias nuo neezystumo kraujo. Alslszauklto ypatlac- 
kal, per laiszkus asz negydaų, Dr. Koler kalba Rusiszkal

t

NedellomlS 9 Iki 2 popiet.
<138 FENN AYKm

*'• »i,' I*.'* *.***" i »■■«, “. '♦ f '

nlal pažinsta. Gydo už.sinuodintnm kraujo ir silpnybe* 
i* 

clnanczias nuoneczystinno kraujo. Alslszauklto ypatlot-
N
ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare

t

X

»ri

KOLER rrnsnuRGH. fa?
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Velnias ir Žmogus
R

I

(Tasa.) ' žingsniuot
t **

I

I

V.SV\K%

KURIUOS REIKE GRAYT) J

t i, kas jai liepe nonustdjant 
lakti ? Kas liepia žmogui 'gau
sti džiaugsimi, gera padarius ir

Kas indejo
nematoino', bet

BALTRUVIENE.

r

Nebūk netikineziu 
bet tikineziu.

•„ .» J (J '

•t
*

p
T ” 
i

'jausti neramumo 
rant ?
duszia, 
kui in jaueziame ir. jos reika|us 
turimi1 aprupihli Kas davė lai

I’
blogai dį- 
in žmogų t a

kuriosTikėjimas yra naudingas.
nesuprantamo kokoia 

geležinkeliu 
dolko parakas sprogsta

r 
f
f
I

prie smuikininko. 
Ke a t (‘i-, 

nant, nusiminė, nuliūdo ir ke- 
Bel apmąstęs inga- 

lygsvara ir

Kopos ganėtinai puikios bu-! Tas pamatęs inoteriszk
vo: dideles, buinio^ lapai žali, 

garbiniuoti, susi- 
l’aukszlije lyg riipszio skūra,Į
pintus. tino bėgt., 

vo
kad net aplinkui visi kaimynai; dėjo ir temijo, kaip 
gėrėdavosi ir džiaugdavosi tuoj teriszke artyn jo ėjo.

ramiai sau ne
stipri nie

pasėliu. Kiti 
jog muzikantas 
vena.

Viena 
kantas 
apsukt ir ropių pasižiūrėt. Nu
eina ties galu lauku, nugi žiu
ri, kad ju ropes vagiamos.

— Kas ežia 
vogt ? — klausia

— Jeigu jau tu nežinai kas 
jas vagia, tai ka asz galiu ži
not ?

tiesiai nuspėjo,1 
sii velniu gv-

gražia diena muzi- 
su bėruiszejo lauku

galėtu
' bernas.

jas
į »

Turėsim dabot.
Taip.

— Szioji naktis 
klauso, kad dabotum.

— Mat ne.

tau pri-

Pirmiansia tū
li tu dabot, tai kitas naktis asz 
padabosiu — toisinoG 
kantas.

— Gerai — sutinka

niuzi-

brr-

Priėjo prie muzikanto ir sa
vo storu lyg meszkos balsu su
riko: \

Laba nakti! •
I.aba nakti....

— Duok ta luistą 
savo smuikos pagrieszt.

Kodėl ne.

4'

man ant

Meldžiu, im
kite. t

Pasiėmė moteriszke smuiką 
szmycziola ir patraukė 
stygas; stygos nutruko, ;

sutratėjo,
sulinko, 

tuoj nulusz. Bet nelūžo.
— Vienok man nesigrie

k a 
taip

žia.

9

ir
!

pel 
smui

szm/eziolas
kad ’rode, jog
o

man

MILŽINISZKI “CZEKEREI
SU LAZDOMS.

llenrikis Lutz isz Lake 11 opateong, X. J. nesenei )>abai- 
” (szakus)ge uirmi niilziniszKus “czekerius 

gravi su pagialba lazdu'teip kaip ant bilardo. Paveikslas 
rianse juos parodo ne kaip galima apiaszyti.

re dirbt i niilžiniszkns kuri uos re i k e
ge

Detroite bobele pamote dan- 
tiH, 

Kokis tai nedorėlis, 
Su knloku pasveikino, 
Ir dantis sugadino.

Czia volei viena duktė, daug 
jaunikiu turėjo, 

vienu poruotis ne
norėjo, 

kad isz tolinus 
pribūtu, 

Ir už paezia paimtu, 
negyventu

Nors 
galybe nlaszina 
\ ai O, ln.ini/ HIVU.— ni/> 
vienok juos vartojame ir nauda 
isz to turime. Važiuodami ma- 
szina turimo pigia, greita ir 
lengva kelione. Tegu lauko Ii ja 

smegti, tegu szala kaip nori, 
sėdi žmogus traukinyj (vago
ne), kaip ponas — niekam,

l!V įi'l avėtai 
musu duszia i t ros zk i imi buities 
• . v IrwJi PU*

turime aprūp'ihti Km

žeines v lėtoje iairir kodėl ant 
įbes randame tik kentejiinus? 
Km < 
isznyks,

j.

O ne su

Tai p ra szo,

Ba su szitais ilgai ... Ki. ,, 
Po nakezei tuojaus pasiihostu.

ar

s - 
klausykis, nei gero!

Arba vėl. Parakas suskaldo 
žmogui tokius akmenis, kur- 

ne taip tai but 
Parakas, in- 

szautuva, 
kurapkas

Kas gi
klausymus?

lii
>411

• U

na s.”
Vakaras. T 

valiai gaubė

— Taigi... taigi... Ma—ma 
—ma—mat... tamistos pirsztai 
perstori.

Ar negalima Įgiltu juoš 
paplonyt ?

Galima,
s smuikininkas atsake. 
Kad galima tai padary

nu

žiais ir nuėjo, insisedo jos vo- 
“Nu!Nu!’' 

no isz vietos 
Vėl isz Ii po isz vi*

NAMO VALYMAS.

rniU'ii. T kana po- 
nuo pagirio vis 

vilniuodama tolyn ant lauku. 
Muzikanto bernas 

iszpyszkejo

džiiige

sis
ant inkirtinio ii

žimukan ir suriko: 
Bet vežimukas 
nesijudino.
žimuko ir botagu supyszkines
norėjo apžiūrėt vežimuko. Bet 
kuomet tik botagas 
jo, vežimuką ant 
kur botagas buvo atsuktas.

M uzi kantas 
ne vežimukyj

tsup\ szke 
ten važiavo,

Daugelis isz paprastųjų nuo- 
’.at vartojamu budu 
no yra nepagirtini 
peikt imi prak ikoje. 
>a dulke?
įrankiais tankiausi* 
reiszke iratnesza didesniu blei- 

va Kinas gero 
su muilu ir 

su dre-
ilgokas ve- 

geras pa- 
vra

szluost vt i

".amo valv- 
prineipe ir 
Szhioli ar

sa 1 įsa i s 
nieko no-

Pittsbui'ge

i uos kuja i s
r lengx’a sudaužyt.

piltas in
kiszkius,
gyvulakus, kuriuos žmogus ka
žin ar pagautu, nors ir labai 
butu greitas.
Protas ir tikėdamas nenustoja 

veikes.
Žmogui tam yra duotas pra

dai y ka 
kad ka-

nuszauja 
kitusir

nors ir

jnokdama- 
ropin dabot. 

Muzikantas pasiimu1 skripkute 
ir ties peczinm
že invairias polkas, 
begriežant. 
net grin tele 
tratėjo, ir 
mino skvle

Muzikantas 
vietos ir smarkiai suriko:

— Kibą velnias tave treii-

atsisėdės grie- 
Bet jam 

szt urmas, 
ubraszkejo, su

per ka
ili krito.

nuo

suuže sisket e. 
riszkei

matydamas, jog 
galybe, bet bo 

tage, tuoj pasuko botagu atgal 
ir vežimukas
botagu nuleido žemyn, vežimu
kas sustojo.
kas sustojo, tuomet ir

d i

susisuko atgal J "’n:us

‘ ‘ berną'' ’ 
grinezion

paszoko
limo. Moteriszkei 
spaude, kad toji, 
pardo, o

ke! !
Boba snmusze! 
Boba snmusze ? 
Taip.

— Kaip ten atsitiko? '
— Nugi ve kaip:

in gala lauko fr a’fs’isėdau ant 
to aržuolinio kelmo, nugi žiū
riu, per lauka keliu atvažiuo
ja be arkliu vežimuku moteris 
insisednsi. Asz nieko nemany
damas pribėgau prie jos ir su
tveriau už sprando. Bet tu bu
tai mates. Kaip griebe lyg lici- 
pieriaus nagais man už kup
ros, o su botagu tiek kūle, kad 
net kaulai keliuose daiktuose 

jau mėsos!... Be
veik visos nuo kaulu nudardė
jo... Cziupinek, vieni kaulai.

— Tiesa — sako muzikan-

X nejau

kit ta.
Muzikantas tuoj takszt kir 

viu in aržuolini kelmą, ploisz 
ka užstato
sukirvejenezia tik kale pleisz- 
ka, kol kelmas gana daug pra- 

Tuomet paliepė mote- 
sukiszt abi rankas ii

jis pleiszka iszmusze isz inske- 
rankas su- 
kaip nesis- 

ju vienok isztrankt
negali ir gana.

Moteriszke nors piktai szau- 
ke, vienok jos muzikantas ne
paleido ir paliko prie aržuoli
nio kelmo bestovinezia.

III. 
pamatęs,

gaspadorins jpnuika 
damas pareina, 
do, kad net 
beszokas, bet 
kantas inejo grinezion, ramus,
linksmas, kaip visuomet. Vel
nias pribėgo prie 
šia:

Velnias kad 
szvvtuo- 

taip nusigali
ant pecziaus buvo

susilaikė. Muzi-

jo ir klau

O

Pieša
tas. — Bet jau tok is isz tavęs 

bobos ne invei-liauszys, kad 
kini ?

— Sugavai?
Sugavau — atsako mu

zikantas.
— Ta paežiu moteri ?
— Taip.
— Tai 

daikte toliau 
turime skirtis 
to.

gavau

mudu negalime 
sugy vent.
vienas nuo ki-

Mes

— Gerai... 
bet tau 
jiegas. 
bot.

Man uelaime, 
iszbaudvt savo 

Szia nakti tu eisi da-
proga

Man?

: >

po

— Galime — atsake muzi
kantas.

— Bet kaip mudu 
skirsime ? — dar 
savo kalbos.

— Kaip? —

persi- 
pridure prie

klausia vel-
nias.

manai ;
nulindo, 1 
nakti ir diena 
ežia 

vagiamomis 1 
juokaut

II1ISI-

visa 
kaip

rp •I aigi.
Mano sumanvmas toks:fe

sziu namu isz-
butu su 

ropėmis? 
negali. 

Vakaro 
dar daugiau nerva-

— nustebės 
klausė muzikantas.

— Tai kaip tu 
M uzi kantas 

mine ir 
galvojo, 
toms
Bet sn bernu 
Pykyt ir nepykysiu. 
sulaukės 
vosi. Bet tas nieko negelbėjo. 
Bernas priėjo ir sako:

Laikas jnu eit dabot.
— Taip.
Pasienio skripkute, kirvuką 

mnzi-ir palengva nukiūtino
kantas in laukus ropių dabot, 

susijeszkojo ta pa
ti aržuolini kelmą 
ant jo.

kuris kuri isz
gazdinsime, tuomi pasibaigt 
turi paaiszkino velnias.

Sutinku ir aut tokios su
tarties — atsake muzikantas.

— Jei sutinki, tai gerai. 
Buk czia griuezioj, o asz eisiu 
tave gazdininbi iszvyt isz sziu 
namu.

— Gerai — atsake 
kantas.

Velnias iszleke 
linkta in augszti

niuzi-

Nu kiti t i nes
ir atsisėdo

i r'nuobodaut, bet 
vis ncsulau- 

tik svkiu: trukt 
ir i n važiavo

II.
Sėdi viena valanda, sėdi ki

ta valanda, o vis nemato atva
žiuojant. Besėdėdamas, pradė
jo ir snaust
tos baisios bobos 
kia. Nugi 
trukt! per grabe 
in ropes. Muzikantas nusigan
do, nusiminė, o jo szirdis isz 

szo k i n e t o szo k i n e j o.
1

nusiminė, 
baimes
Bet ta mintis jau atėjo galvon 
jog reikia smuiką užgriežt. 
Na, taip ir padare.
\Mote riszke iszgirdus smuiką 
griežiant, pakele galva', apsi
dairė ir i

re i k i a

d^ire
j

palengva pradėjo

per kamino 
ir padangė

mis skrido, kad net žeme, me
džiai, namai, 
pyszke jo ir

viskas pyszkete 
sienos braszkete 

braszkejo, o muzikantas sėdė
jo ties peczinm ir grieže smui
ką.. Po valandėlės parlėkė ir 
pats velnias.

— Tu dar sėdi ?
nes tikrai žino

tu czia
-F Sodžių 

jau, jog 
pleszkejai.

J

su szturmu

JV.
Muzikantas nusijuokė ir sa

ko:
— Dabar buk ežia, o asz 

tave vysiu isz grinezios.
— Gerai — atsake vTelnia&. 

nuėjo in gąlaMuzikantas nuėjo in gala 
lauko, apsirenge, apsitaisė jau 
negyvos ’moteriszkes drabu-

/

lings žmogus numiręs: ar 
kaip tas durnas iSŽ 

kamino iszejes, ar gal numiręs 
ras tik ta laime, kurios gyven
damas taip troszko?..

iszaiszkis szituos ir
jiems panaszius
O daugiau panasziu klausymu 
bene nėra, kuri žmogaus protas 
neapsiimu iszaiszkinti, bet ku- 

iszaiszkinimo duszia rei
kalauja ?

TOLIAUS BUS.

riti

indreskimAi.

atsitikimas,

4 n 11;
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Kasdieninis 

idant besiskaitliniai maži ipio- 
vimai ir idreskimai, 
visi žmones kada nors savo 
gyvenime gauna) beveik visa
dos iszgysla be jokiu nesmagu
mu, nepaisant ar mes juos gy
dome ar ne. *

Bet, gerai žinoma, jog ir kar
tais tie maži ipiovimai (dažnai 
ir didesni) ne taip greit iszgy- 
sta.

Žaizda a prausta, pradyda 
skaudėti, tuoj tinsta ir galu ga
le renkasi pules.

Kuomet pules baigia formuo 
t i, skaudėjimas nustoja ir 
dreskimas ar inpiovimas gys
ta. Bet kartais raudonumas 
greitai platinasi, sutinimas vis 

skaudėjimas blogyn, 
tuoj visa ranka arba koje pra
deda skaudėti. ;

Dabar, tik stiprus chirurgių.
gydymas iszgydys. Jeigu 

dabar žaizda neprižiūrėta, tąį 
padėjimas pavojingas ir tan
kiai ypata mirszta.

Daugelis žmonių paprastai 
mane, jog tas pavogingas padė
jimas žaizdų buvo “pagavimas 
szalczio” žaizdoje. Bet dabar 
gerai žinoma, jog tie visi už
degimai, tt. tai praplatinimas 
bakterijų.

Kaip tik prijaueziame idres- 
kima arba ipiovoma, tuoj už-

(arba isztepliokite)

(kuriuos
nors

.Iffi
•ttas, kad in kiekviena 

kiek galint įsigilintu 
nors darydamas, 
taip daro.

Ilankei peliukai 
buna darbe,

Matomai did Lietuviu didele 
garbe, 

Ana dieba du brolei susimusze, 
() katras norėjo gialbet, pil

vą jam prareže,
l ž prarežima pilvo deszimts 

metu pasėdos, 
Žinoma ir vniksztineti galės. 
O ka iždaro senyvos bobos,
Tai suvis be proto rodos, 

Kai Į) snuki atidaro, 
Dideli laruma padaro.

Dievaž, net geda, 
Žmonis subėga, 

Ir vaiku, 
Isz visu Iszaliu.

Gedos jokios n<‘ turi,

žinotu del ko 
Jeigu gyvenimo tas 

protas pats in viską neisigilina 
bet daugelyje 
tiems patikėt, 
plazdamas to, 
dėlto taip

dalvki tur ki
liais net nesu- 
iir ka tiki, lik

jog viskoelgiasi 
negal isztirti, arba kad ir gal, 
tai netur reikalo ir laiko.

a prausta, pradedanegu toks 
padaro. Plovimas 
vandeniu, szluostymas

' < ’įrankiais ir 
1 tinimas atne>za gan 
sekmos. Vaciau cleaners 
gana

(

Bet #

tas pats protas, ka tik gal, ta 
stengiasi isztirti. Patikėjęs ki-

\ neimi 
naudingi, bei ant nelai • 

kantas bobos drabužiuose iii- n,es istenge jos turėti

Kuomet vežimu- 
muzi-

sirenge ir supyszkines botagu, 
rodydamas kelia,

savo
Velnias pamatęs

jog ta pati boba

vvt velnią isz

ežia

važiavo isz- 
gri uteles.
per įauga, 
su tais pa

ežiais ratais net pas ji in grin-
atvažinoja, tuojaus nuo 

lango, atsidūrė ant pecziaus. O 
važiuoda- 

bota.gu, tai 
per kamino 

nusinesze puse

kuomet per 
ma

kiemą 
ar supyszkino 

velnias, kad loke 
linkta, tai net 
kamino.

Vot ir sulygink.
ma, kad žmogus už velnią daug 
daugiau smegenų 
be kunigo 
nuvijo.

Supranta-

turi, net ji 
pagelbos nuo saves

— :GALAS:—

GATVES VAIZDELIS.

Aure, neszesi žmogus pilna 
krepszi saly Ida i rugiu. Ant ne
laimes, 
krepszys truko ir sa.lykla ant 
gatves iszbiro; aut 
tyczia buvo 
iszmatu, 
jaut grūdus iszskirti 
arkliniu iszmatu. Grudus tau

kai! ne
reikė jo

einant- skersai gatve

priterszta 
sunku 

grūdus

gatves lyg 
arkliu 

buvo szluo- 
nuo

pinant ir pagailėjus, 
nusimestu ant nieku, 
samaisziui siiszlnoti su arkliu 
iszmatom, taų> ir padaryta; o 
isz pabert uju grudų,
vns pasidvigubino miera,

Kas-žin kas isz szalies žiū
rėtoju paklausė:

— Kur tu dėsi tuos grudus, 
juk jie dabar neszvarus, su

suszla-

neszvarus
iszmatom susimaisze ’

niekis —-
grūdu savininkas. — Salyklai 
bus geri; dar geriau užmigs; o 
kaip iszverda, garu per vamz
di (paipa) pereina, tas skysti
mas esti tvras. fe

—Na, o skonis?...
isz szalies kas paklausė.

— Et, apie skoni 
laikais nėra ko klausti 
realieji nepaiso,
gerkle nurėžia ir akis aptemdo
— pasitycziodamas “

gamintojas atsake, ir su- 
griidus nusine-

uos

M

istenge

užbaigusi

re tiems 
goję 
kvsim fe'

jisai 
difbes.

tiki

nenustoja žmo- 
Prot’as, 

kitiems,
sa- 
j°g 

Pasirem-parakas sprogsta.
szituomi tikėjimu, jis

laiO’ atsake

— vėl

sziais 
, nes ge

li i le tik jiem

menesio-

si szia v i nejos 
sze.

J. V. Szeszupe.»
KUR BUNA.

Mano brolis Mikas Voncku- 
nas, 8 metai atgal gyvetio New 
York .dabar nežino kur.
kas žino apie ji ar miręs ar gy
vas,

JcigU

meldžiu pranešėt.
Mrs. Eva Chinsky, 1 

" ' B0x 48 
(t.74!) ’ Wendel, Pu;

arszvn
•/

drėgnas<

but i

ar varto!i.
Czyst inant 

szkurlas 1 uri but i 
ir
iszplautas 
vandenyje.

t., sienos 
metaline^ 
gali Imli nuvalomi 
kmingiau 
kerosi uos turpentines 
parafinus aliejaus.

Nieką negali lygintis 
lininiu saulėj kaipo pasekmin

ga dizi iifekeija. 
ras 
szulledus, divonus ir t. t, saules 
szviesoje, isZmuszant iv iszbru- 
žinant dulkes pirmiau negu su
dedant atgal savo vietoj.

'I’epylos dėžulė kuknioje 
........ ■ pasieniu 
sudevejimn da- 

kalkemis 
skiepuose 

atsiekti tikslą

žiliam 
Kaikurie

i\ •

lulkes
\-artėjamas 

darbu tių-į
muiluotam

dal v k ai fe-1 
rakandai arba 

lovos, durys ir t. t.
daug pase-

vartojant truputi 
arba

i

su ve-

Tadgi yra 
patarimas vedinti drabužiu

ge-

dėžulė 
sum u ir

Norints in viena kito 
kola žiuri;

zer-

Asz apie jiaises daugiau da-

Ir kocziolo suvis
žinosiu, 
nesigailėsiu.

♦ ■*

1

su sa i dc

kad jo 
o nauda

damas 
galvoja, kaip galima ta paraka 
goriausiai isznaudoti, 
kuomažiausia iszeitu, 
butu kuoijidžiausia. Ir taip.
Kas nori pers kelt akmeni, tas 
parako nepila nei po akmeniu 
nei ant akmenio. Protas jam 

jog norint akmeni per- 
iszkalt skyle, pri- 

parako,
skyle užkalt ir padegt. Taigi 
patikėjus, jog parakas sprog
sta, kiek da tur darbo protas, 
kad mokaneziai parako galybe 
sunaudotu!,
ka nesumažina 
bet ji da padidina.

ant tikėjimo,

sako, 
•'kelt, reikia 
pilt in ja atsargiai

kas

H
4

f

Tepylos 
ir visur ant 
daug pailgina 
lyko, ir relkpreziais 
nutepliot i sienas
daug pagelbsti

Viskas valant ir apte-
naudingas pa-

valyme.
plioti yra labai
tarimas. \

- Foreign Language Infor. Service.

(Kur ten Ohaju 
Iszkele lietuviszka balių 

Ant kurio visko atsitiko, 
Net nekuriu kepures liko.

Munsza.ines ir aluezio invales, 
Tai ta bąli u ilgai.pamines. 
Po tam užsidėjo

bobelių,
Katros kelis szimtns sudėjo 

doleriu.
Na ir bizni pradėjo daryti 

Kaip tai sako varyti. 
Bet ne ilgai toji susisaide 

gyvuos, 
numirs ir ja 

palaidos.
Geria use bobeles padarys,

Kaip užgimė,

,l

I
'V

CYVEJNIMĄS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTA! 25c.

W. D. Roczkow»kl-Co.
Mnhanoy City, P«.

TIKRIAUSES KABALAS
• XArba Atidengimas Paslapczlu Atei

ties. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldoiszku, Perslszku, Graiklszku, 
Arabiszku ir Clgonlszkii burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALLSZKAKABALA
Katra lszdei|a, žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nosę,

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyni ir motoru.

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

Prisiuskite<mumis 25c. Gausite 
visas tris kny^gut^H per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

w. d. bqczk6v?SKi-co. <• 
MAHANbY’CitY PA.

r-./.r . . IV.

25c.

I

M

Kaip savo name bizni darys, 
;ero ne bus, 

Viduos savo 
k lark us.

Ba jau ten 
Kur patupdo

* * *•

Brooklvne ten linksma nuo 
. vakaro lyg ryto, 

Ant vieno garsingo st ryto. 
Viename saliune vakarynos 

buvo,
Visokio sztamo žmonių pri

buvo.
Vaikinu ir invales buvo, 

Merginu vos kelios pribuvo.
Tu rimt viena mergele prie 

n luz i k a n t u pr ign le jo,
Ba muzikantai ant langu se- 

dėjo,
O mergina po saliuna szoki- 

nejo,
Gere ka. tik norėjo.

Per visa naktele mergina bi-

namo
z i buvo 

O ant szesztos rvte 
pribuvo. 

Uždarbi per diena gera tu
rėjo, 

Jog pinigėliu kur padėti ne
turėjo.

Gaspadine pecziu pati kūreno^ 
Nuo piktumo susilaikyti vosį 

galėjo. !
Mergina duris baladojo, 

’ Ba niekas nėatidarinoje.
Ne ilgai toji mergele testu,j

Tikėjimas no tik 
proto veikimą, 

Protas, pa
sirėmęs ant tikėjimo, tokius 
darbus atlieka, kurie be tikėji
mo nei in galva jam butu ne

gi bandytu para- 
skaldyt jei netikė

tu, jog jisai sprogsta?
Žmogus turi reikalus Tarno ir 

duszios.
.Matome tad, kad tikėjimas 

gyvenime ant kiekvieno žink-

pareje. Ir kas 
ku akmenis

gyvenime ant kick vieno žing
snio yra reikalingas ir net mal
dingas. 'Till- kitiems tikėti, kas 
nori iszsikepti duonos: tur kit
iems tikėti, kas nori pasisiu- 
dint drabuži, arba pasistatyt 
narna. Žodžiu kalbant, tur kit-narna. Žodžiu kalbant, tur kit- 
iems tikėti, kas nori aprūpinti 
lengvai; greitai ir gerai visus 
savo kūno reikalus. Bet žmo-• •• • 1gui rupi ne tik but pavalgiu
siam ir turėti pastoge ir kitus 
gyvenime reikalingus daiktus. 
Tegu biiisdr aprūpinti visi kūno 
reikallai, žmogui 1 da nebus 

laimi 1 įgas. A t s i ra n d a
jame kitoki reikalai — reikalai 
jo duszios, kuriu,' tiesa, nemato 
ir neapeziuopia,,’ bet kuriuos 
aiszkiai savyje jauezia. . t

Koki duszios reikalai?
Žmoguje daug kila klausi

mu, kurios jis norėtu iszriszti. 
Mato žmogus kaip puikiai ir 
iszmintingai visas pasaulis su

kiok jame vabalėliu, 
kiek gyvuliu, kiek ant dangaus 
Žvaigždžiu, 
visokiu augalu! Kas gi surėdė 
szita taip puiku pasauli, kas 
iujie saulei Szviosti ir žeme 

szildyti? Kas sudegu žvaigž- * i f > < »

visai

rėdytas:

kiek ant žemes

dzin galybes, kurios pęr naktis 
blizga? Kas liepe tai žolelei, 
dygti, augti, žaliuoti? Kas ap
rodė kvietkus tokiais Sližiais 
rubais? * Kas liepe gyvidiams 
žmogui tarnauti? O kas gj turn

Jeigu nuolatos teip nakteles [žmogui .davė toki protu, kad 
. leistu,. leistui

Kvarabti tuo pagriebtu;
į Babokdiuž gyvastLsueitu.

moka iriiszmano kitu pagalba 
naudoti^? ‘ Kits dgve žmogui; ta
szirdi ir kas ja iszunokino myk-

dekite
žaizda su jodą (iodine), už- 
risznat su sterilizuota gaza ar
ba naujai skalbta musliną.

—Foreign language Infor. Service,

su jodą (iodine),
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KAIP PASIKLOJO — 
ISZMIEGOJO.

: . ----------- ------ 4,

Andai Jurgis broliui savo 
Stipriai spraudau užkumsz 

cziavo 
Taip; kad anas net pargriuvo 
Bet kas užtad Jurgiui buvot... 
Miesto sargai Jurgi tvėre — ‘ 
Geležis ant ranku nore, 
Subrukdavo, surakino 
Ir in tvarta pasodino. 
Jurgis tuomet apgailavo, 
Beprotyste peikdams savo; 
Bet jo niekas negailejn — 
Kaltas kaltam atmokėjo.

J. V. K. ‘
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KETURIOS-DESZItyTYS. r -f
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40 dienu ir naktų Iszganyto-
jas alkiuos!.

40-toje dienoje Marija po 
pagimdymo 
Jezu in

neszesi Kūdikėli 
Jeruzalės bažnyczia 

atnaszauti Dievui.
40-toje dienoje, Iszganytojas 

po savo Garbingo isz numiru
siu prisikėlimo užsenge in 
dangų.

40 metu žydai Moižes iszves- 
ti isz Aigipto gyveno tyruose, 
40 vaiku pajuokianeziu pratia- 
sza meszkos sudraskė.

40 dienu ir naktų laike visa- 
tino tvano lijo.

40 Kankintiniu kareiviu.
* *

40 valandų pavadyti atlai
dai, maž-ue kiekvienoje kata- 
likiszkoj bažnybzioje dažnai 
iszkilnpngai apvaikszczipja-.., 

pagerbimui Szv. Sakra
mento.
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Ant J. Sakalauskas
UETUVI9ZKAS (1RAB0RIU8 

IR BALSAM UOTO J AS

• Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau-K -i
Mu*i< mada. Pigi preke. Teipgi pri- 
•(AtO” Automobilius visokiems reika-

Apie VisKa
i

I

jo musu aplinkine ja
Isz bonkos penimieji kūdikiai.

Ik B

F

■ui.
-■

M

it

II

, . -į* —..
Parduodu visokius paminklus, didol-; 

los ir meilus už pigiausia preke, todėl

rn

Striukas užbaigtas.
Visos kasiklos jau dirba.
Daugelis biznierių vlso- 

rugoje,
jog turės subankrutyt isz prie
žasties ilgos bedarbes.

j — Parejta petnyczia pra
sidėjo publikines

kurias užregistruota 3150 
In high school lankosi

I . m 
vaiku. 
1084.

mokslaincs

Atsižiuriant in tai, kad 25 isz 
kiekvieno sziinto isz bonkos 

kūdikiu mirszta pir- 
anižiaus

suteikiamos

I
V 

į

jeigu Pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

Agnieszka 
I Traškanok ienos

Ml E. Pine St- Mehnnny City, Ta. ' in

duktė, .....  p-
likos nuvežta 

antligonbute
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Lietuvisskas Graborins

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagelblnlnko motoro.

Prieinamos prekes.

IK West Spmce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

TrirczlAWdA LietuiIsikt 
BANKA

Didele kaucija nudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Batikoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam pnlaikl- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kutsa. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinti Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
IWI ,W. Mahanoy Avė.

MAHANOY CITY,
i ii.i,Wi,u.i^r.-... *......... ■■iyu.1,1 i .i—i—ii.’.

gausite

•e

FA.

Asldando 
operacijos pendesaitis.

Petnyczia
numesiu

t Praejta Petnyczia mirė 
i Pranukas 9 numesiu senumo 

\’ineo Szabo isz Bo- 
peezrs.

I
' sūnelis
* mano jieczi’s. Laidotuves at-
1 si buvo Nedėlioję.

— Vincas
Idinckai ir I

I W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABO RIUS M Ali ANO Y CITY, FA.

Laidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del I^idotuvIu Krlk- 
■ztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
620 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

MI
I JONAS M. CISARIKAS
i Flre Insurance Agent

t Apdraudžia (Inszuriniu) Namus, 
Tavorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

Jonas Ben-
Bocz-

i ir
Florijonas

1 kauckas atlanko Antanu Kir- 
1 tikli isz Tamakves, kuris ran- 
1 dusi liazletono ligonbutije.

> Lukaszeviczius
Lndviku isz Bing-

1 hamptono, N. Y. lankosi pas 
ižduotojus Boezkauskus. Po-

i nas Lukaszeviczius
i Boczkausku.

— Jonas
> su sumini 1

lankosi 
Boezkauskus.

vra dede

Aslilando ligon- 
bute reikalavo keliolika tuks- 

ant padidini-

Kada

i taneziu doleriu
mo ligonbutes ir kitokiu page- 

žinonis dėjo aukas su 
1 mielu noru, nes žinojo, jog tai 
ant gero tikslo.

i to visko iszejo?

niurnu J

Na ir kas isz 
Dabar jeigu

' vargszas geidže aplaikyti pa- 
szialpa ligoje ir būti aprupin-

turi
o tas, kuris

niokotitu per daktarus, 
po $1 ant dienos, 
turi koki nameli turės moke- 

' t i po $3.60 ant dienos. ru

penimu 
maišiais metais savo 
Suv. Valstijų visuomenes Svie- 
katos Skyrius atydžiai priren
gė rankvedi moteroins ir au
klėms, kuriame
taisykles kai]) peneti kūdikius 
isz bonkos, kad apsaugoti nuo 
mirties tuos, kuriu tai]) daug 
mirszta.

Kuomet daktaras atranda, 
jog kūdikis negali būti peni
mas knutimi, 
yra geriausia

kuriu

karves pienas 
maistas, kuris 

gali užimti motinos vieta. Rei
kia vartoti kuogeriausi pieną 
(riebiausis pienas nevisuomet 
yra geriausis). Jei galima gau- 

“Certifikuo- 
Jei no, tai gauk 
arba svariausi 

bonkos pieną 
pasterizuok namie.

Pieną, parduodamas no bon- 
kose, arba iii bonkas supiltas] • • e « • e

t i, reikia vartoti 
pieną.taji” 

pasterizuota, 
ir tyriausi isz

. Tokia 
žinia aplaike l)r. Biddelis nuo 
valdžios ir nuo to paliepimo 
niekas neiszsikalbes — mokėk 
arba stipk ant uliczios.

taksus ant 
visokiu., mielaszir-

nuo

Kam
; po nogiu mokame

Pasamdo užlaikimo
dingu valdiszku institutu jei- 

j gu isz juju negalima pasinau
dot! Aukavome tukstanezius 
ant padidinimo ir pagerinimo 
Ashlando ligonbutes o dabar 
teip atsimoka

dis? Kita kart žmonis bus at- 
sargesneis su visokiom aukom,

už geras szi r-

1
i
8
i*

į 315 VV, Mahanoy Ai e. Mahanoy City
? llinMHIIHAHHHHHIIHttHIlituiIIIHIHHHIIIIIIHIIHIIIHIHl

Inos jau daugeli kartu karsztai 
i apsidegino. Szis vaistinis uka- 

dalypsto visu ligonbueziu 
Badai darbi-

i zas
( 1‘eiinsylvanijoi.
! ninkiszkos unijos prieszais tąjį
I ukaza ketina užprotestavot.
j ——————   ---------- , . ■ ---------- ....

I

• tr

PARSIDUODA NAMAS

H ■e’' 
M*?) 
^7

CAPITAL STOCK JI25.000.00
Surplus ir Profits >536,346.50

Ant loto 16 per 621/2 pėdas
Geram

y

I ant AV. Mahanoy St.
■ padėjimo. Atsiszaukite pas
' (’has. S. Parmley.
(S. 15) 17 S. Catawissa St.

i

I
I 
I

IMokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- į 1 Isant ar atneazat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prezldent.
J. B. FERGUSON, Kaslerius

D R, JUOZAS L AUSTU A 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumen- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vąkaro,
113 E. Coal SU

ryte.
Bell Tel. 359-R.

Sliuna ndoub.

ISZRADEJAI!
Prisitiskito man savo brai
žinius iszradjmo iszegzami- 
nnvimui. Reikalaukite mano 
iszradimn knygutes 
rimai Iszradejams’’
duodama dykai. Raszykite 
lietuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

< < Pa ta
ku ria

4 Reading k

I

I 
i

|$4.OO Tikietaa iia 
NEW YORKA

ARBA
$5.00

UPTHEHUDSON
Nedelioj 17 Septemberio

Specinlis Ireinas Subatos naktį, i

, Isz Ryto.
Shamokin .................................. l:00,!
Alt. Carinei ................................ 12:50-.
Alt. Carmel Jct......................  1:20•
Ashland ........................... ..........  1:51]
Girardville ..................... .. ..........  1:58d
Shenandoah .................... .......... 1:30-
Mahanoy City .............. ............ 2:19-1
Tamaqua .................... ................ 2:46įP1
Jersey City pribus ........ ........... 8:004,r
New York .Liberty St. pribus . 8:20j« 
New York, W. 23rd *St. pribus 8:40 w

Pasažlerial del ’.u* v o ant Hudstpi,/1 
upes ims lai va isz Jersey City 8:20 J 
vai. ryto, Standr.ixl Time. Pirkite/ c 
tlkletus isz ank ibo nos tik tiek btfsj 
parduota klek \41ps ant laivo. Ajrf.e > 
daugiauH paslk.lauskite ant stacijų, f

Dubeltuv*** 
TikietAa

i B

A

H

C HAS. 8. P A HATLEY | 
Notary Public

I 
Jeigu norite pirkti ar parduoti StliVas, 

mes galim o jumis tame patamsmti. 
Randavoj* įme namus, koletavoj une 

ra ndas Ir teip tollaus.
288 W. Cc aire RL- Mahanoy Clt\ t Pa*

Kcal Estate A tfent
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MOTINA APDOVANOTA MEDALIU UŽ NARSU AT-

I
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RALIUOS AMERIKOJ
LINIJA 9Broadvay, Neverk, N Y

TIESI 
KELIONE
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E ILSETUVN
PER HAM13UP.GA,PILl/^\

ARB/N LIEPOJĄ
Lietuvei vaduojant In I’iliava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa Ireezia Idasa padalinta in kam- 

barus ant 2, 4, G Ir 8 lovų.
POLONIA .. 20 Septemberio
ESTONIA ..........4 Oktoberio

Isz New Yorko ar Philadelphia In Hamburgu

!

Ml’M

a

/
A J

et

u.y * i t $i^**^*.... * , In I’lllava In Llepoju $107. 
Mes užmokame už tikieia isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agent a.

Banka ka Turi Baisa
r* 7

's*

isz viedru krautuvėse, už tikro 
yra sutersztas, nežiuriant, kad 
jis ir iszrodo kai]) reikia, ir 
turi tinkama skoni.

Įvairus 
Maistai ” 
densuotas pienas, ir kiti pana- 
szus, negali užstoti karves 
pieno, ir 
bledingi.

Jei pienas nėra certifikuotas 
ar pasterizuotas, jame gali būti 
peru džiovos, skarletinos, ton
sil it i o, difterijos, karsztiniu ir 
kitu limpamųjų ligų.

įasterizuot i 
namie. Iszniaiszyk gerai pieną, 
ir supilk in svarias penimąsias 
bonkas, kurios turi būti užkim- 

szvariai, neperminkstan- 
velini krep- 

szukn, iii kuri telpa szeszias ar 
septynios bonkos, (kiek reikia 
per 114 valandas) ir 

skardine szalto

“Vaiku
(Baby Food), kon-

Pienas

sztos 
ežia vata.

prirengi i

užstoti 
dažnai kūdikiui vra M'

lengva

I ’a i ink

SIŽENKLINIMA JOSIOS SUNAUS.
Seržantas William Geary isz Wasliingtono nesusilaukė 

garbes aplaikyti garbes modali už savo narsu atsižonklinima i • • • ■f'% 11 1 I r 1 *T5I ••• v i,

J’.1--'- 
isz tonaitiiiiii musziu. Bet kongresas ueužmirszo 
apdovanojo jojo motina modali ii vietoje stiliaus. Majoras Lo- 
jeune prisegineje medalį del motinos žuvusio mirsimo.

karoję musziosia Belloau Woods, Franeijoi nes žuvo vienam 
apie tai ir

turidildai, turi būti difktaro ap-: valymas daigtn 
žiūrėti kas savaite, 
sveiki kūdikiai, karta iii meiu
si, taip

senesni iriii’j valgom ir geriam.
t'- i reikia paimt maista: reikia paimt

isz kuriu mes
I’o valgio 

nuo to
kad daktaras galėtu I rielku ir jas skalauti su ka laz

duoti patarimas del permainų,' tu vandeniu, ir palikt jas pa-
jei jos butu reikalingos.

♦J»

Torielkos ir stiklai.

Sveikatos prižiūrėtojai 
bar sutinka, jog

] kol paezios iszdžius,
i negu vartoti neezysta abrusa.
I Kuomet žinai, jog torielka var- 
| toja tas, kuris kenezia perduo- 
(lama liga, gėriams virinet to- 

<la-i rielkas.
gervino stik

leliai, peiliai, valgomos szaku- 
tes ir torielkos užima svarbiai reikalaujanczjus

pirmiaus

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokes ties.
Jį pataja laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka- 

Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

I

:1

i

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlco-Pres.

A. Danlsewlcz. M. Gavula
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz 

P. C. Fcnton

D. F. Gulnan, Treaa.

Kožnas 
girti ir

miestas turėtu už- 
inneszti instatymus

J

rymo fontanu ir kitu valgi-
i mo ir gorymo vietų, valyti
stiklus,

isz kuriu ligoniai' priesz antro

I

rest a ra n u
veta iszplatinime ligų, faktas,1 
kuris yra pasekmes 
boratori jos isztyri liejimu 
rielku, 1.1, 
valgė, bet ir

netik Ja
ir eO

ir

t
I

gėry m o 
t orio Įkas, 

vartojimo.
gali but lengvai padarytas var

tam tikslui 
maszi-

peilius, 1.1.
Tas

tv 
❖
❖Del Rudenstiszplat inimo už-Į 

krecziamu ligų lageruose, 1.1.
Kadangi sveiki kartais ne 

szioja ligas, svarbu tinkamas |

<■
. .

! toja n t ypatingai
i padarytas dektrikines 
i nas.

!

visa tai 
van- 

kad apsem- 
piena.

užvirink

i de k S n 
dens, pripilk tiek, 
tu bonkose esanti 

vandeni, užvirink ir 
leisk jam virti per penkias mi
liutą?. Nukaisk, palikyk nukal
tus szalyje per penkias minu- 

potam ileisk isz lengvo 
szalto vandens tol, kol pienas 
atszals. Po to padek pieną ant 
ledo, ir laikyk neszilcziaii 50 
laipsniu.

.Jei pieną ketini maiszyti su 
kuo nors, k.t.
tais, miežiniu vandeniu, ryžiu f 

...u, vuniu.iu, l«i UUU«IJ|| 
kai turi būti indeti in pieną J 
priesz pasterizavima.

Laikyk pieną szaltai tol, kol 
reikia ji vartoti. Kuomet ren
gies kūdiki peneti, suszildyk ji 
iki kraujo sziluinos, 
ryti, 
in szalta 
pieno szi lt urnos, 
non spend, užlaszink 
hiszus ant rankos 
karsztuma.

Viskas kas tik 
kūdikio maistui, ir kas tik lie- 
cziasi to maisto turi būti szva- I

Visuomet turėk szvarias 
rankas. Rankos turi būti nu
plautos su karsztu vandeniu, 
muilu, nagu szepeteliu, ii’ ge
rai nuszluostytos, abrusu 
pirm, neg cziupineti ka nors, 
kas eina kūdikiui in burna.

Kaip, tik kūdikis pavalgo, 
iszpilk likusi pieną isz bonkos, 
ir pripilk ja szaltu vandeniu. 
Kuomet reikia pieną kitoms 
24 valandoms, iszplauk bonkas 
su karsztu’ muiluotu vandeniu, 
iszvalyk su szepetuku, ir po 
tam iszskalavus, virink bonkas 
per penkiolika minueziu.

Vartok tik spenelius, ku
riuos lengvai užlaikyti szva- 
riai. Jio turi būti iszversti, nu- 
valy Ii, ir iszvirinti. Niekuo
met nevartok speneliu, kurie 
yra t pirtai sunerti su stiklo ar 
gurno r. trubelemis.

Svarbiausiai už viską, įei-

kaisk

tas,

ir laikyk

avižiniais milt-

vandeniu, cukrumi, tai tie daly į

Tai pada- 
geriausiai istatana bonka 

vandeni. Nebandyk 
imdama bur- 

kelius
ir patirsi jo

vartojama

K

I

/

1

te
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rus.

nuszluostytos,

valy Ii, ir iszvirinti.
i

Svarbiausiai 
raukia’ laikas nuo laiko su dak
taru, ii; tik tuomet penek isz 
bonkosp, kuomet jis pasakys, 
jog tai y.ra. reikalinga. Labai 
jauni isz „bonkos penimieji ku-
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AR SZITAS AKMUQ ISZRODO KAIP BRYANAS?
Pillar Rock, 20 myliu nuo Cohimbios upes, terp Oregano 

ir Washingtono, turi pavidalu William Jemingso Bryan. Ant 
tojo akmens likos pastatyta žibintis idant laivai nakties lai
ke ant jojo nesusimusztu.

Londone

n

Londono gražios -merginos žino ant kiek ' 
szvarus dantis prisideda prie gražumo.

Variuojamas 
Kur 
Tik 
Žmones 
Turi 
Dantis

BWMMF

Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų 4

♦♦♦ rems ir merginoms.

i

Vyrams, vaikams, mote- *:*

❖

A
X Ka tik aplai kerne dideji pasirinkimą X r

nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir

X padaryti pagal naujausios mados ir X

J:
;!>
f

I

O
materijolo.

fAteikite pamatyti. Prieinamos prekes ♦*<
7

GUIINAIN’S
■' MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH <♦
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♦

T

. o

I'

r ■ ?
I,II

I j »I

f Jili1

E. T. EVERETT
1SZDIRBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIŲ
I

szvarus dantis prisideda prie
Kaip kitu krasztu graąuoles teip ir ji atsidedai 
ant ‘‘Colgates*Dantų Valytojo”.
kart ant dienos suteikia gerus dantis. Gera

Valant du.

sveikata gera išzžiura. Dideles mieros trubele 
kasztuoja tik 25.c 4

GERI DANTYS GERA SVEIKATA 
*

Vardas “Colgates” ant toiletiniu daiktu gva- 
rantuoja Teisumą, Grynuma ir Geruma ruszies. 

Uždėta 1806m., ,• i
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Kreipkitės pas mus

Pirkdami nuo pat iszdirbejo 
suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejii 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
lijikeje.
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy Ci|y ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

I
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M
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E. T. EVERETT
Mahanoy City ir Shenandoah I




