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>Krikszcsioniszkas banditas.
Newark, N. J. — Ana diena 

palicije aresztavojo Frana 
Ray, nigeri, už apvogimą na
mo. Kada pas ji padare krata, 
rado ant jojo kaklo maisziuka 
kuriame radosi szmotelis po- 
pieros ant kurios buvo sura- 
szVta sekanti maldele:

“O Vieszpatie, apsaugok 
mane nuo szuviu, ir kitokiu in- 
nągiu kurie man padarytu ble- 
de ar atimtu mano gyvasti lai
ke mano darbo.”

Nigeris sake, jog užmokėjo 
už taja maldele deszimts dole
riu kokiai tai užžadėtojai, kuri 
tvirtino, buk jiji apsaugos nuo 
visokiu nelaimiu.

aresztavojo

Milijonieris isz Japonijos.

kada

4 vaikai mirė nuo eksplozijos 
gazolino.

Somerville, Mass. — Keturi 
vaikai likos užmuszti
truko katilės su gazolinu ant 

o vienas likos 
apdegintas. Badai 

vaikai prikiszo zapalka prie 
katilo nuo ko eksplodavojo.

Union Square 
mirtinai

/

Henri-

Kudikei

svėrė tiktai 
vra mažas žmo-

Užplakė savo paezia ant 
smert.

Cleveland, Ohio. — 
kis Burns, 44 metu, likos už
darytas kalėjime už užplaka
ma savo paezios ant smert, ku
rios lavona surado naujam isz- 
kastam kape artimoje czionais. 
Kūnas buvo visiszkai nuogas. 
Pagal daktaru isztyrinejima, 
tai motere likos baisei sumusz- 
ta nuo ko mirė.

Pagimdė suaugusius Jn krūva 
. dvynukus.

Naugatuck, Conn. — Dakta
rai isz visu szaliu suvažiavo in 
.czionais regėti nepaprasta gi
minia dvvnuku kurie buvo su
augta in krūva, o kuriuos pa
gimdė pati Edwardo Lopiti, 
22 Prospect«Str.

Kudikei buvo suaugę pilvas 
prie pilvo ir krūtiniu. Turėjo 
dvi szirdis vienam maiszelije ir 
atskyrius pilvus, bet abudu 
dirbo kaipo vienas, 
mirė prie pagimdymo.

Panaszus atsitikimas buvo 
1870 mete Paryžiuje, bet Amo- 
rike, tai da pirmutinis.

“Lengvute” motere.
Los Angeles, Calif. — Ant 

nuvežimo in pamiszeliu narna 
reikėjo szesziu ‘palicijantu ir 
drutaus troko idant nuvežti 
mdterės Lęvinskienes in ligon- 
bute. Moterele svėrė 50214 sva
rus. Josios vyras 
132 svarus ir 
gelis.
Motina ir sūnelis badai užtru- 

, cino 4 vyrus.
Chicago. — Mrs. Vinčiene 

Klimkiene ir josios sūnūs Juo
zas Mitkeviczius, 26 metu, li
kos abudu aresztavoti, kaipo 
nužiūrėti už užtrucinima savo 
vyro Juozo Klimko 
mirszta ligonbuteje.

Palicije dabar pradėjo tyri
nėt mirti keturiu vvru su ku- 
reis Klimkiene buvo apsive- 
dus. Klimkiene žinojo buk jo
sios vyras buvo apsidraudęs 
ant $1000 ir iszetne da du už
draudimus ant jojo gyvasties. 
Po tam toji moterele pradėjo 
szandyt isz savo vyro kalbėda
ma: “ 
ar asz tau nekalbėjau, jo 
gai negyvensi?”

Klimekas jausdamasis 
trucintu, paszauke savo broli 
kuriam apsakė savo padėjimą. 
Kada daktarai padavė valgi 
kuri Klimekas buvo-suvalgęs, 
del dvieju szunu, tiejei pastipo 
tuojaus.

J kuris

jau tu dabar vos gyvas, 
g ii-

uz-

Hajime Hoshi, ana diena at- 
San Pranciška isz

prabaszczins Pro-

buk szian- 
ne buvo in-

v ra

> I

Juozas J.

ir pažinsta- 
jog bijosi labai mirties 
nori pats ejti in dan-ne

Be jokios priežasties ana 
mirtinai savo 
nuo

plauke in 
Japonijos, idant iszmokti kaip 
amerikoniszki biznieriai varo 
savo biznius. Hoshi yra vertas 
daugeli milijonu sziadien, bot 
keliolika metu adgal buvo tar
nu turtingojo szeimynoje czio
nais.
Kunigu per 50 metu, pamėtė 

tikėjimą.
Philadelphia. — Rev. S. D. 

McConnell,
testoniszkos episkopolines pa
rapijos, nustebėjo bažnyczios 
valdže, ižduodamas knyga ku
rioje apraszincja, buk pameta 
kunigysta ir tikėjimą. Rev. 
McConnell buvo kunigu per 50 
metu ir tik dabar suprato klai
da tikėjimą, tvirtindamas, buk 
bažnyoze turi daugiau pago- 
niszkumo ne no teip mokina 
kaip KriStfisrfs' mokino. To- 
liaūs užmetineja, 
dieninis tikėjimas
kurtas per Kristusa, jog szian- 
dieninis mokslas bažnvezios

*

tik veidmainyste, ir tik 
mokina kas atsitiko ketvirtam
szimtmetije, o ne pagal teby- 
rio progresiviszko laiko. Baž
nyczios priederme yra sulaiky
ti žmonių tamsybėje nes mo
kyti žmonis pagal sziandieni- 
nio gyvenimo žmonių.
Nenorėjo ejti pats in “dangų.

Pittsburg, Pa. — Sirgdamas 
nuo keliu menesiu, 
Sanders, 32 metu, tankei kal
bėdavo giminėms 
mains 
ir “
gu.” 
subata perszove 
15 metu broleli, nuo ko mirė, 
po tam Juozas paleido pats 
sau szuvi in smegenis, atlikda
mas ant vietos. — Nežine, ar 
iszsipildė, jojo noras.

18 metu vaikas apsivedė su 
savo bobute.

Calais, Me. — Cliffordas 
Eye, 18 metu vaikas, ana diena 
nuvede prie altoriaus savo 60 
metine bobute Rebeka Eye. 
Rebeka turi vyra 70 metu se
numo, kuris nuo kokio .tai lai
ko sirgo, o savo anūkėli iszau- 
gino nuo mažo vaiko. Diedu
kas matydamas, jog negales 
prižiūrėti savo pa ežiu les davė 
užmanima anūkui idant apsi- 
•vestu su bobute. Bobute ant to 
sutiko, na ir vinezevone atsi
būto ana diena. Yra tai už
drausta vesti savo bobute o 
prick tam josios vyras da yra 
gyvas.
4 vaikai uždaryti deganeziam 

— name.
Schuylkill Haven, Pa. — Ke

turi maži vaikai Mrs. Clark’ie
nos, likos uždaryti namie kada
motina .iszejo in sztora su rei
kalu. Laike jdsios nebuvimo, 
namas pradėjo degti. Geležfce- 
li£> darbininkai pamate durnus, 
iszmusze duris įszgilabejo vai
kus ir užgesino narna.
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZTA.

A
5000 arpieniszku merginu ke- NELAIME ANT MARIU. .

tina pribūti in Amerika.
Washington, D. C. — 

szymai pasipylė isz Europos 
pos 
idant pavėlintu inejima
Amerika 5000 armeniszkoms 

kurios

prezidentą

Pra-

Hardinga 
in

merginoms, kurios pasiliko 
sieratoms per turkiszkas sker
dynes. Jeigu juju neinleistu in 
czionais, tai pasiliks turkisz- 
koms aukomis atejteje jeigu 
Turkai inejtu in Konstantino
poliu kur iszkiltu 
dvn'e krikszczioniu. 
dasi apie 
Konstantinopoliujc isz kuriu 
daugiause randasi mergaieziu.

25,000

nauja sker- 
Viso rau
si era tu ku

Pa. — Jeigu

Uždarytas vagone per tris 
dienas.

Wilkes-Barre,
16 metu Jonukas Page isz Hop-

nebutu mokėjas 
szvilpti, tai sziadien butu su
rastas negyvu tavoriniam va
gone, kuriame radosi per tris 
dienas be maisto. Vaika pavo
gė koki thi du iszpanai, užda
re in tuszczia tavorini vagonu, 
kuris pribuvo in Wilkes-Barre.

lain, N. J.,
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Norints Jonukas daužė duris 
ir reke, bet niekas jojo neižgir- 
do. Įada pradėjo szvilpaut, na 
ir jojo szvilpima iszgirdo gele
žinkelio darbininkai ir paliuo- 
savo vaika pusgyvi. Jonuką 
iszsiunte miestas adgal pas le
vus, kurie mane buk juju sūne
lis turėjo kur pražūti.

ne-

Re v

J

Christlier, 
episkopolines 

likos

Vela nužudė protestonu kuni
gą ir motere.

Havre, Montana. — Da 
isztyrinejo kas nužudo protes-
toriu kunigą Mills ir jojo milo- 
ma Mrs. Hall (zakristijono.pa
ežiu) New Brunswick, 1 
kad sztai nauja žudinsta atsiti
ko Havre.

.• Leonardas
prabaszczins 
bažnyczios, likos nužudytas 
savo name per Mrs. Margarie- 
ta Carleton, jojo parapijonka, 
kuri atėjo ji atlankyt, 
pati sau paleido kulka in krū
tiniu.

Carletoniene

po tam

ta vakaro bu
vo atlankius Christi i erų s o ka
da iszejtinejo, palydėjo ja ja 
kun. Christlieris 
Tame pati
szuvi, atbėgo in priemenių ir 
rado abudu * gulinezius ant 
grindų negyvus.

Priežastis žudinstos

prie duriu, 
kunigo iszgirdo

vra ne- 
v

žinoma, nes abi szeimynos gy
veno sutikime. O gal taikė 
slieetvos palicije isztyrines, jog

Indundejo in Raima tekinto
jas. Veže jis szauksztu parduo
ti. Morta, moteriszke smarki, 
isztolo jam rėkia:

— Tavo szauksztu ir dvkai 
v 

neimsim! Dudk tokiu, kad 
inkiszus podam sriuba užsisu- 
dytu!

Žmogaus sumanaus ir apsu
kraus butą, greit sumeta.

— Yra — sako — vienas 
szauksztelis drusksnapelis: pa- 
maiszysi virala — ir druskos 
nereikia, tik žodi tark.

— Koki žodi?
— Kas pirks, tam ir pasa

kysiu.
— Parduok!
— Ka gi, pirk!
— Kiek nori ?
— Rubli.
Pasivaipė, pasikraipė 

teriszke. Rubli!
— Užtai druskos pirkti ne

reikės.
— Gerai.
Nusivedė Morta tekintoja 

vidun, pasodino už stalo — 
iszmegint; o pati pas 

pecziu, pila sriubos.
— Sze, pasudyk szauksztu! 

koks, sakei, žodis?
Tekintojas iszeme szaukszta 

— gražus, geltonas, su žuvyte! 
ir kisza in sriuba:

Žiežula szluba, 
Pasudyk mum sriuba!

Pats makaluoja, pats sznibž- 
da: > ' • .

Pasudyk mum sjį 
Moyta .paragavo
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Laivas Stewart, kuris susidarė su laivu Lukenback arti San Francisco, užėjo ant uo-
los ir buna sudaužytas per mariu vilnis. Visi stongimai ižgia Ibejimo laivo nepasiseko.

Isz Lietuvos \

jos bado nagu, jie ežia gali tap-

Rumsziszke.

perkunas 
Kapiton-

Perkūnas užmusze motere.
Rugsėjo 18 

d. apio 15 vai.' užėjus sziltam 
lietui su perkūnija, 
užmusze motoriszke
iszkio dvaro savininko Sinke- 
vieziaus žmona.
Isznaudojimas Amerikiecziu.

Kaunas. — Gelžkeliu valdy
ba gauna labai daug skundui 
apie lai, kad kelžkeliu tarnau
tojai mėgsta isz naudoti kelei
vius, ypacz iszeivius gryžtan- 
czius isz Amerikos ir kitu kra- 
sztu. Jie, mat nežinodami mu
su gelžkeliu tvarkos ir skaity- 

reikalaviina 
dažnai 
Pasza-

Kauni e-

avaly-

t i szalczio aukomis.
ežiai atjauezia ta gyva reikalu 
praszomi aukoti rubais, 
ne. Nuo jus priklauso tu vaiku- 
cziu gyvybe: laiku nesuszelpti, 

nuo szalczio ir nuo vargio 
neiszlaikys.

Pleszikai užmusze studentą.
Sziauliai. — Netoli Telsziu 

pleszikai užmusze Sziauliu se
minarijos viena gabiausi ir my 
limiausiu mokytoju, Smilingi.

dienos metu,
Ple-

jie

Buvo užmusztas
Atimta arklys ir vežimas.

paslėptas lavonas visa 
savaite iszgulejes miszke.

Žvsriszkas pasielgimas?
Linkmenys,

aps.

sziku

Isz Lietuviuku Kaimelio

Worcester, Mass. — Kuni- 
gasFranas Petraitis, tūla laika 
buvęs kamendorium Worceste- 
rio lietuviu kataliku parapijoj 

lir dabar klebonaujantis A t he
lio lietuviu parapijoj, iszejo su 
Ignuotu Gauronskiu ir P. J. 
Vincent in New Salem miszkus 
medžiot. Miszkuose pasiskirs- 
czius, Gauronskis pamatęs pau 
kszti, szove in ji, bet vieton 
paukszczio, szuvis kliudė kuni
gą 
szruolai 76 No.
ra it is tapo nugabentas Monta
gue ligonbutin. Gal pasveiks.

i

Petraiti,^kuriam kliuvo (i 
Sužeistas Pet-

Įiie ligonbutin. Gal pasveiks.
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Szvenczioniu 
Pas mus vis nelaimes ir 

vargai. Iszeje in bažuyczia, ne- 
iszgirsi linksniui naujienų, bet 
vis aszaros ir vaitojimas. Vie
nas arklio, kitas verkia sunaus 
ir 11. Rugp. 6 diena, sekmadie
ni sugavo 
jauna vyra,
už nugaros ir vedžiojo nelygi
nant koki galvažudi kumsz-

— Numirė nuo apszutimo. 
Jule ZvarSkijj|ę metu 

tino verdanezio vandens kubile 
<uri motina pdsistąte ant grin
dų. Mergaite priėjus prie van
denio, inpuole ir mirtinai apsi- 
szutino ir isz to mirė Lapkri- 
czi 21. Jau kelintas tokis atsi
likimas buvo

Pasudyk mum įdubai 
Morta paragttvo f fie 421 ^drus

kos nedejo, o nieko netrūksta.
pravepsojo, nepamatė, 

kaip szaukszczius isz rankoves 
inhere druskos.

— Nieko netrūksta —ste
biesi — ir padavė rubli.

Nudundėjo tekintojas, 
siveže szauksztu vežimą — be 
vieno.

Morta džiaugiasi: tai, girdi, 
, ir laukia jo su-

W*Xi

mergaite nelaimingai apsiszu-pinigus.
negeistinu reiszki- 

direktorius ap- 
praneszti

visiems stoeziu 
ir darbininkams,

milicininkai
užrišę jam rankas

• l j Ir

viena
Mergaite priėjus prie van-

darni kiekviena 
teisiu, visuomet moka, 
net didokus 
tinimu i tu
niu, Gelžkeliu 
link raszcz i u i nsa k o

tarnautojams 
kad už ma

žiausia neteise tai apimta virsz 
mokesni isz 
paleidžiami 

traukiami atsa-

dažnai 
gelžkeliu tar- 

nemandagius elge-

nustatyto tarifo 
keleiviu, jie bus 
isz tarybos ir 
komyben.

— Keliaujantieji 
skundžiasi ant 
nautoju už 
sius. Taip liepos men, 17 d. Pa
nevėžio stotyje 
Czaplinskas 
elgesiu
Sužinojęs

Worcesteryje. 
privalytu vi- 

draskydami nuo galvos plan- so* aP‘e i’’ apsaugot
ežiais daužydami per žandus ir Rodosi moterys

vaikus nuo tokiu nelaimiu.kus, pagaliaus eme nežmonisz- 
kai muszti, kad net svietas 
prasiszalino, negalėdamas žiū
rėti; sumusze taip, kad ir pažin 

Buvo kaip lavon- 
kraujuos paplūdę, diena automobilius 

Szven-
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prietelingumas buvo uždidelis 
terp kunigo ir parapijonkos.

.Terp ponuliu prięzeru kas 
tokis pagedo, jog atsibuvineja 
toki szkandalai ir žudinstos.

Prasižengimai auga — prohibi- 
. cije kalta.

Washington, D. C. — Kapi
tonas William Stayton, kuris 
suorganizavo jo ' draugavę ant 
permainimo prohibicijos tiesu, 
apreiszke, buk ponkesdeszimts 
szesziuosia miestuosia, turinti 
22 milijonus gyventoju, plati
nasi visoki prasižengimai dau
giau ne kaip pirmam mete in- 
vykdimo prohibicijos.

Mete 1920, tuosia miestuosia 
likos aresztavota už girtuok
lyste ir nepadoru pasielgimą 
ant ulycziu. 252,610'ypatu. Me
to 1921, arba t antram mete 
aresztavota 343,669, ka paro
do, j°K prasižengimai užaugo 
ant 37 procento daugiau.

Aresztavojimai visokiuosia 
prasižengimuosįa tuosia mies
tuosia 1920 mete buvo 1,233,- 
292, o 19^1 mete pakilo ant 1,.- 
464,287. Šzimet daejs skaitlis

konduktorius 
savo nemandagiu 

inžeide viena keleve. 
apie tai, gelžkeliu

direktorius iszreiszke virszmi- 
netam konduktoriui asztru pa
peikimo. Ateityje g 

reiszkiniams,
i, panaszie- 
paszalinti, 

jelžkelio direktorius iiisake vi
siems tarnautojams vengti ne
mandagumu, 
bus paleidžiami 
ir traukiami atsakomybėn.

Rauples.
Ek. Gruzdžiai. — Czia pasi

rodė rauples. Keletas žmonių 
mirė Gyjantieji reikalingi gigi- 
jenos žvilgsniu szalinti 
sveiku ju, o jie maiszosi tarpe -

Prasikaltusio,ji

ti negalima.
as, visas
Ant rytojaus iszvare 
czionysna.

Valdininkai lebanje.
Vievis. Pas mus visokį val

dininkai taip nesusipratę ir ant 
nieko neatboja. Milicininkai, 
girininkai ir kiti,4 o labiausiai 
kurie dar nevede, labai ikirejo 
žmonėms. Pavyzdžiui, milicini 
nkas, kuriam priklauso pasto-

Milicininkai

nuo tarnybos įe, paįma padavada ir nava-

nuo

kitu.’ Žiūrint in ju veidu - ran
ku neužgijusias žaizdas darosi 
sveikiems nemalonaus iszpu- 
džio ir aiszkus visiems yra li
gos užsikrėtimo pavojus.

Sugryžo isz “Rojaus”.
Kaunas. — Tremtiniu graži

nimo skyrius pranesza, 
rugsėjo 26 d. parvažiavo Lie
tuvon isz Charkovo, Odesos ir 
Berdiansko 300 letuviu tremti
niu. Kartu pargabenta isz O- 
desos vaiku naszlaicziu prie
glauda viso 40 vaiku. Jie bai
siausioje padėtyje: 
siaiš marszkinelais,

kad

suplyszu- 
basi, isz- 

blyszke. Šzaltis negailestingai 
juos kankina. Tie 40 vaiku rug 
sėjo „28 diena atvyko in Kauna 

■ .m'. . > 1 air lęĮįkįnai patalpinti tremtiniu
_  Jiems reLmaitinimo punkte.

lyg dvieju milijonu, aeziu pa- kalinga kuo greieziausia < i lįaJ
laimintai prohibicijai.

/

galba, nes iszg(ėl|)eti iszi Rusi-
* ' f i i

žinos tarybos reikalais darbo 
laike bepildydamas pareigas. 
Atras sau kur merguže, pra
sėdės sau visa diena. Ten ir 

v 

pralaiko žmogų su arkliu. Zmo 
gus aimanuodamas vaikszczio- 
ja apie tvoras žiūrėdamas in 
langus ir nekantraudamas ar 
greit jo ponaitis iszėis, o ponai- 
ežiui visai tai nerupi. Sako, sa
vo atbus, o rytoj nevažiuos. O 
ežia saule kepina ir szienus 
džiovna. Tas pat ir su girinin
kais, kurie dabar daugiausia 
nevede ir kuriuos žmoties taip 
noriai vaiszina. Nutvėrė eiguli 
su arkliu taipat panasziai drro, 
sąko, kad jam valdžia už'tai 
pinigus moka.

■ 1 -W ~ O I ~ILf

835,000 automobiliu Pepnsyl- 
vanijoi.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijoi lyg šziam raszymui 
randasi 835 tukstanezei viso
kiu automobiliu, kaip parodo 
paskutinis cedelis ižduotas to
mis dienomis. Pasažieriniu au- 
tomobilhb yra 751,868; visokiu 

o motorciklir
. .a

Kenosha, Wis. — Darbai ej- 
na gerai, uždarbei ne prasti 
automobiliu dirbtuvesia.

baisei su- 
žeido lietuvi Pluszini, važiuo
damas isz darbo ant balsikelio. 
Automobilius lėkdamas smar- 
kei trenke in žmogeli mirtinai 
ji sužeisdamas. Likos nuvežtas 
in ligonbuti. Neproszali bus 
primyti apio czionaitinius bol- 
szevikus, kurie ateja ant balių 
pasielgineja nemandagei.
kas jiems sumaiszo protą ? Ugi 
munszaine, kuri teip sumaiszo 
protą, jog nežino ka daro. Geda 
jiems, jog pasirodo kiaulėms 
priesz žmonįs ant mandagu su
sirinkimu. Jeigu da karta teip 
bezdžioniszkai pasielgs, tai dė
dės bus pasirengia ant juju ir 
nugabens už groteliu.

—P. O. Box.

vyrelis pagirs 
grįžtant.
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Oiviliszka kare kilo Ryme?

Czionais likos 
tiesos

Rymas, 
apgarsyta kąriszkos 
kaipo paskutinis būdas užbe- 
gimo praliejimo kraujo terp 
Fascistu ir valdžios kariume- 
nes.

Vįsas miestas randasi po ka- 
riszka valdže, kareivei sergsti 
geležinkelius, telegrafus ir na
mus.

Musziai prasidėjo žieminėje 
daliję miesto. Badai keturioli
ka fascistu likos užmuszta. Su- 
sinbszimai su kitais miestais 
likos nukirsti. Jeigu greitai

t

Sztai ineina ir vyras. Morta
nesitveria:

— Pasakyk 
Antanai!

— Na, kas dar ežia?
— O už tai, kad druskos 

nebreiks daugiau pirkti.
— Kaip tai nebreiksT
— Ogi' taip, labai pApfab- 

tai: asz toki szauk^ztą pirkai!:

man aežiu,

taip, labai pApfas- 
szaukrfztą pirkau:

be druskos, o sriuba gardi kaip
1 a TT^ 1 1 • 1 • >
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4 all

troku 19,085 
/19,085,

pasikėlimas no bus apmalszy- 
tas, tai po visa Italije kils kru
vina oiviliszka kare.

sūdyta. Rubli mokėjau.
O pati paszoko pas pecziu, 

pagriebė puodą 
state ant stalo, 
prasta szaukszta — gražutis, 
geltonas, su žuvyte!

Žiežula szluba, 
Pasudyk mum sriuba!

Pati maiszo, pati pirduria: 
Pasudyk mum sriuba! J

Pamakalavo, 
ir kisza vyrui — paragauk!

— Bene niekus ežia, motin 
darai ? — nesiskubina vyras. 
—7 Negalimas daiktas!

— Mat koks! valgyk, 
nusispiausi.

Antanas sriubtloejo ir nei 
žodžio. Nežiūrėdamas padėjo 
szaukszta.

— O ka? ar ne sūri?
Morta dar. norėtu pamaiszy- 

ti, bet vyras: gana — sako — 
pagriebęs isz jos rankir 

szauk szta, kvankstl ,
Ak tu žiežula szluba,
Asz tau užsudysiu sriuba!

Perą jei kaili ir Urzgia: 
. Pasudysiu sriuba..

— Sztai tau! netikėk tusu 
ežiam žodžiui! ,A _ .fc.' J

su viralu, pa
ir rodo nepa-
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KAS GIRDĖT
rinkimuo- 

dirba rankoms ar 
kaip, kareiviams 
ir darbininkams, 

ukaza,
tiesos balsuo-

Iždavimas tosios 
apru bežinotas,

joje talpinusi. Prie- 
“Pasilaikyk snu, 

> t

r Soviatinei Rosijoi tik tiems 
pavėlinta balsuoti 
jsia kurio 
smegenims,
ūkininkams 
Pagal ižduota 
kauti oje ne turi
ti: tiejei ka laiko darbininkus, 
privatiszki kupezei, agentai, 
kunigai ir zokoninkai, arba 
ūkininkai kurie 
kaip viena darbininką. 
L ;

Motore 
Bzimts metu

tai se-

kupezei, 
zokoninkai,

turi daugiau

keturesdo-
sau jog

turinti 
perstoto

turi tik 39 metus, rodosi kaip 
jrodos turėtu 28, 
mergaite turinti 
pietų.
I

mo knygute.
knygutes yra
nes ne visi jaja gali tnreti, bet 
kožnas privalo stengtis jaja 
apturet. Niekas kitas neprivalo 
žinoti kas
žodis kalba:
ko kitiems nenorėtum kalbėt.
Tas kiszasi ir jusu bankines 
knygutes. Ant kožno josios la
po, privalo būti 
gasnio ne kaip
nio. Knyga privalo rastis kož- 
noje szeimynoje. /anoms už 
daug atidarinėja bankiniu cze- 
kiu knygute m* kaip paezedu- 
mo knygute.

Argi no teisybe? 
kine knyg

GROMATA BLANOZ KIKIU 
< TĘS PAS TĖVELIUS IN 

LIETUVA.

Szenador, JtOnerik(( 
pasveikinu jiis 

ant nuines, 
neprisiun-

viska su fele- 
praleidžiu, o

PRIE KAPO MANO
<

MYLEMUJU.

Po kapines vakar^aiksžkrzib’

DIDELE PĘOGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

kas naudin- 
ant paskuii-

r'j'monis

o kalba kaip 
penkiolikos

Amerikoniszkos minksztuju 
anglių kasyklos in tris sanvai- 
tes iszkase 1O.2OO.(MM) tonu 
augliu daugiau

10,200,(MM)
o kietųjų aug

liu iszkasta 2,000,000 tonu dau
giau. Jeigu geležinkeliu 
lei butu sudavadyti, 
tu daugiau 
isz kasvklu.
I ■ -

erge- 
tai gale- 

angliu iszgabenti

Tebvriam laike lodinusia tu
ri sukrovė 19 milijonu kiau- 
pziniu daugiau ne kaip praėj
ėta meta, o 300,000 tuzinu kiau- 
eziniu da tikisi 
nanezia sanvaite. 
an kiausziniu
centus ant tuzino. Praejta me
ta kiauszinei parsidavinejo po 
30 centu, o szimet po 26 whole
sale.

aplaikyt atej- 
Spokulantai 

trotilui po tris

Ekonomiszki žinunai spėja, 
buk atejnanczius deszimts me- 

“kudus metus” 
ir negalema tikėti idant prekes 
Unt tavoro ir maisto butu nu
žemintos teip kaip priesz kare. 
Priesz kare prekes staiga i kilo 
in virszu, o zopostis aukso pa
sididino ant 232 milijonus do
leriu, ir da pasididinęs dau
giau — kokia 150 milijonu kas 
3lietas, kas parodo, jog prekes 
pasiliks tokios paezios ar kils 

Jeigu europiszki 
t Amerikui ško

tai ’ gydoma tikėtis, jog 
Jbrangenybe pasiliks ta pati.

tus turėsimo

da daugiau.
bklypai mokos
las,

/ Negalema užginezyt, jog gir
tuokly sta yra bjauru dalyku, 
nes girtas žmogus pasilieka pa
prasti gyvuliu. Bet girtauklys- 
te ne tik yra paproeziu bot ir 
liga, kurios negalema prasza- 
]yt per tokia operacije, kaip 
nukirtimas sudžiuvusios 
kos nuo medžio,
dyt sistomatiszkai.

Prohibieije per 
5 n vyk ima ir 
padare daugiau bledes ne kaip
gero terp žmonių ir viso skly
po.

Inprates girtuoklis 
susilaikyt nuo gerymo
kos, panaszei kaip morfinistas 
naudodamas apium arba ab- 
penta.

Prohibieije
Vargsztims, — n ori n t s 

mėgo kaip kada 
“ramybes” ar- 

gero alaus jm) 
Sziadien ne-

sza-
bet roiko gy-

savo staiga 
uždraudimus —

no gnli 
ariel-

apium

užkirto kele 
ne vra

mokina žmo-

girtuokfeis, 
iszgerti stikleli 
La kelis stiklus 
sunkiam darbui, 
galėdami pirkti stiklelio geros
arielkeles, patis dirba munszai- 
ne, užtrucindami visa savo ku
na.

Jeigu butu invedineja blai- 
yybia palengva,
ji is'per laikraszczius, paveiks
lus, knygas, ant pamokslu, 
pasekme girtuoklystes, tai 
žmonis palengva butu atprato 
nuo gerymo ir patis paliautu 
gerti.

>r Paprastai žmonis
Vaikai — ta labiausia pagei- 

’datija, kas jiems uždrausta. — 
(Visi uždrausti vaisei 
įdžiansi...
i ------------

ant 
girtuoklystes,

yra kaip

yra gar-

Kokia yra geriause knygute 
nnt svieto kuria kožnas neat
būtinai turi turėti 1 

} Ant to klausymo 
jntsako garsingas 

ir

geriause 
szkotiszkas 

juokdarisgiesmininkas
JIarry Lauder.
! Milimiauso ir geriause kny
gute yra tai bankine paežedu-

t

• gal tik isz 
fulinat. Žinokit, 

toki taims, jo

Pirmiause 
au ju du. Nepykit 
kad asz jum pinigu 
ežiu ir kad asz 
re i s
pianos 
Jameriko Vra 
kada padirba kolos-dienas, tai 
tuojans straik. D oze reik livyt, 
užmokėt už hurda, szusus, pik- 
ežerus ir 1.1. Sakot pas jus da-

jau >

dabar
<r

Laukydanias levu vietas, 
Ties jomis asz ilgai svajojauTies jonus asz ilgai svajojau 
M austydamas sziokias - dėtas.
Kiek gyvasežin silsis kapuose! 
Įviek kimu jaunu ir senu, 
Czion guli tunyja karstuose 
Giliai... už velehu juodu.
Vienok buvo laikas auksinis 
Isz juju senos praejtieį,.’

bar litus naudoje, vėl, tegul Ii- .Knda nieks neslego Jihftinos,
Teip, bu li

ūte yra viena isz ge
riausiu ir naudingiausiu kny- 
gucziu, nes jiji mums užtikri
na gerove ir ne busim užvydus 
kitiems.

szios 
Kum S.

Spring Valley, Ill. in Keiiosha, 
Wis., kun. V. Daugis isz Kono
sha in Kewanee, III., knu. Val
tis in Spring Valley.

1 nvvko 
mainos:

kunigu
Bvstrais isz

per-

Amorikas turi tiek skolos 
ant sprando, jeigu iždą lytu 
tuosius pinigus ant kožnos gal- 

po 310 dole-

turi 
jeigu

vos, tai pripultu 
riu.

nuo senei jau li-
Dabar turėsiu 

suezendžiavo 
fain džiaba ant

je, Jameriko 
tu neturėjom, 
geriau, ba mane 
bosas ir davė 
naujos maszinos ir turiu džia
ba everidej, ba mani* formalias 
labai laikina.

Jau nuo mondej dilini over- 
taim be stapo ir pasidarau ga
na ekstra. Bosas sake man, jog 
džiabas ejs orajt, ba dabar eve- 
ribodi dirba sztedi.

Dabar daneszu jum kad gro- 
matu neraszytumet
auzo. Mano sena misis apsiėjo 
kaip su dog, overt mondei ma
ne pabudindavo 
gieriams kava vireziau, 

poides

ant šono

kad burdin- 
o asz 

no

i

J 1 *'
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•JNuxilpnejiv ,nni ^ytiB'zhųjo.rganu ,vyrai* 
kAip tai nervu, paliks iftžgydyti ant 
visados per vartojimą gyduolln Novo. 
Tai yra; galima pftHftkyti, eudauna 
gyduolė, kurios iszgydc jau tukslau- 
cztus vyru sergnnczlu lytiszkomis li
gomis. Jei esate sergantis aht lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia Jums bet var
ko nervu, kad nustojote vyrlszkutno, 
kad esate nusllpnejuslam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos,! galvos sopėji
mui, užkietėjimai vidupiu, nevirinimal 
skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
pūsles, neniiotus sapnai, baline sutikti 
Žmones, kaip tai daro neknfle, palik
šiol iszgydytl per vartojimu gydyoliu 
Neto* Gyduoles tos in trumpa laiku 
padarys jus (tvaikais, tvirtais ir Inl- 
tnihgais, tada-gl galima bus naudotis 
gyvenimu Ir jo ypatybėmis. Del alydos 
kad pertikrinti Jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszslunslmo jums 
dykai komplotlszka kursu tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu,
siusite nuims savo adresu ir 50c slein- 
pomls arbn sioabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to, kad lai nėra maža
dėžutė, bot kompletIszkns kursas Isz- 
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai

kuria man pri- I

Ka rasto apie knyga 
Naktų ir Viena”

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad aez cbIu aplal- 
kes puikia knyga po vardu '"Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prislunczlu tamstoms mano pade- 
kavoue kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
aas turėti jla namuose ta puikia kny- 
?a su gružais apraszymals. Žmogus 
orėdamas namuose ta puikia knyga 
lOturi reikalo valkflzczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
alko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
/.tnogus skaitydamas tuos puikus skal- 
ymus namuose atranda tenai stebe- 
Inus apraszyrnus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
lupesczluB savo kasdieninio gyveni
ne, praleidžia naudingai laika savo 
įamuosla su savo mllema szeimlna. 
'Jekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
dekviena žmogų katras skaito ar 
dauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka- 
oju už puiku kalendorių ka man 
irlHiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 

sveikata ir laime sziame 
Viso glaro velljentis pasl-

Saulos" skaitytojas, S. P. isz 
tomervillo, Conn. Jeigu reikalaujate 
irsz-mlnetos knygos tai prisiūskite |2 

;n "Saules” Iszlelstuvcą o gausite tuo- 
laus d«f paczta.

Fjna 
giraite, 
tarė:

—Joiifii, Jonai 
pavysi ?

Jomis rtu Mariute per 
Mariute jamSt aigai

Jiems būnant toli nito mirties.
Jie saule ant žemes gėrėjos 
Ir nude sau meiles sapnus, 
Be baimes užaugo klėstojo 
Gyvenimas bego ramus.
Bot sztai ta mirtis nelaboji 
Nelaukiama musu viesznia, 
Pakirto kaip žole lankoje 
BekJestancziūs meiles sajma. 
Juos priglaudo szalti kapeliai 
Aut amžių pakvietė silsid, 
Juos sergsti jauni berželiai 
Ramiai jiems ežia skirti gulėt. 
Kas diena vis daugiau atejna 
Velioniu in szaltus kapus, 
Stipruolius puvėsiais apmaino 
Sulygina ponus — vargszus. 
() .vietos kožuam užtenka 
Ir niekas nopraszo (langiau; 
\’isi cziou lengvai iszsitenka 
Ne kai]) ant žemos seniau!
Nekvarsina galva svajones 
Tiiszcziosios pasaulio garbes, 
Nieks del žemiszkos kariones 
Nekenczia ir nenukontos.
Silsekis dukrele ir tėveliai 
Atlikia keliones vargus, 
Tebūna lengva jums žemeh1! 
Tepriima jus duszia Dangus!

— Pranas.

kada-gi prl-

Praazoin af-

lankei yra užtektinai Iszgydyrnui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szyklle mumis tuoj Ir nelaukite, telpgl 
pranesz.klie kokiam laikrasztije skai
tote szi apgarsluima o mes iszsiuslmc 
jumis tuojaus las gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

> ai* tu mane

— Žinom.'i, kad pavysiu — 
tare Jonas ir pradėjo vytis. Už 
poros miliutu capt ir pagavo.

ar tu mane
mm

Jonai,
- tarė uždusus

— Ml, 
parmesi ? 
bėgimo Maryte, v

— Žinoma kad parmesi u.
Griebe Jonas Maryte in gle 

bi ir parmetė.
-—O dabar, Jonuk, ir iteži

- pratarė juokyni i k <1 < I<1 r v t — 
daniosi Marvte.

f/

amstoma 
ry veninio, 
lok u

/

TEMYKIT LIETUVIAInuo burdingieriu
su gaspadorinm 

klok, (iž tai 
turiu orajt, 

laikina, ba

X.;-T / -x. S TF TT ITT

- X.
JI

nam 
i ir
mane

ėmiau,
gu lejo
iszsimufinau
gaspadine :
mislina kad asz josios Dziaka 

žinot, kad tai
litvisz neino-

O
i k i
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Tllinojui, 
Eustieije 
inoterele

ana diena 
Anderson 43 
vienuoliktu kartu.

ja du kart

Fast Saint Louis, 
a psi vedė 

metu
Josios pas

kutinis vyras buvo vedos su ja-
priesz tai, tai yra 

persiskyrė du kartus priesz 
tai. — Tai tokios ženvbos, tik- 
rai pervirszina gyvuliszka bū
da gyvenimo.

ATSAKYMAI.

Conn.Naga tuok, 
dolerius pradėjo

Raszyk tomistą

1g. V. Freehold, N. J. — Ru- 
so-.Japoniszka kare prasidėjo 
1904 mete ir ta pati meta pasi
baigė.

.1. F.
Auksinius 
muszti 1842 mete. 2) Draugys
te kuri daugiausia turi sąnariu 
yra Masonai su 1,982,642 drau
gu. 3) Žodis Chicago paojna 
nuo upes “!$hegalig.”.

B. R. S. — Milwaukee, AVis. 
— Neturime.
žinutes o ne dainas, nes isz ta- 
mistu dainų nieko negalema 
sunaudoti — teip kaip pote
rius kalbėtum adblilai.

K. M. Mount Carmel, Pa. — 
Su parapineis veikalais ir ku
nigu privatiszka gyvenimą, 
nenorime nieko žinoti, 
szima 
liaus, 
duos, 
žingeidžių atsitikimu.

Mrs. O. N. Nanticoke, Pa. — 
Teip, apdarome 
gas. Prisiunski tanystele 
bus apdarytos gerai.

Mahanojecziui. 
žmonelei dirba “ramybia,” 
kam jiems užvydeti tosios ma
žos linksmybes? Juk tamistai 
biznio per tai negadina, o kad 
daugiau turėtum tai užspring- 
tum. Apie moterėlės ka verda 
“ ramybia” 
kada nubos paezios nustos.

nieko

privati szk a

A

XXX
‘K

reik elaikinu, o 
grin ajriszis, ba 
ka. Noting deing.

Asz turiu kita
sziur su manim get merid

feleri, kuris 
, vra / s 

gud men ir jiriguli prie teinpe- 
renc susaides,
lietuvis tai natin 
si Dzio Paiko 
ajname ant

no vrao kad 
Jis vadina- 
vra slavisz 

už
ir

pi kežeru ir
viska moka. Pirko man prezen- 
to szusus su didelėm kurkom, 

senavagon nega- 
vaikszcziot ir ke- 

dabar

isz pradžios 
lojau ant ju 
lis laimus puolimų o
pr įpratau ir e j nu si rytu gerai. 
Dabai* turiu gud taims, o kai) >

tai da geresniusbusiu marid, 
turėsiu. Jau ezionais droses no 
teip szort kaip .buvo, tai ir, fe-

Valgiu Gaminimas
----- 1K 9

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijų

Turėdami

JOSEPH G. BOGDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
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didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai ... . $1.50 

W D. BOCZKAUSKAS CO.
MAHANOY CITY, PA.

Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu keneziato blle nesvolkuma 

ant jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant

Tiems
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*
lerei mažai žiuri in merginas. 
Da sometaims 
lyg keliu, ba
sai nosupįvszo, tai nori rodyt 
blauzdas. Dabar neturiu ka 
daugiau raszyti
visus, o ir mano Džiovas siun- 
cze jums seiin tin
kit k a asz jum raszau ir lauk
siu nuo jus leterio kagreieziau- 
so.

kitos 
szilkinei st aki n-

nesziojo

Dabar neturiu 
sveikinu jusJ

<r . Netižmirsz-

v tžemlaus padėto adreso, 
kurie negali asabiszkai pribūti in 
mano ofisą ir kenezia 
SKAUSMUS, kaip tai, isztlnuses, 
nuvarguses, nuszutytas, prakai-
tanczlas, dvokenezias Ir 1.1, kojos,

Ko.iu Patnleris ir

>

irofisą KOJŲ A> m Tr _fc ■ o r ji e i b w V x > ir w 'U ■ w »

IN PILJA VA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai. 

..... I No vein bėrio 
29 Novom. 10 Jan 
20 Deccm. 31 Jnn

nuHzufytas, L d

®r‘mano Koju rmideris ir Mostis 
Jums greitai duos palengvinimą. 
Prisiūskite $1.00 ant mano ofiso 
adreso o jums prisiusiu KOJU 
gyduole;', su nurodymais kaip var
tuoti del jus KOJU nesveikumą. 
Gydau KOJES su elektriku ir su 
kitais moderniszkais budais mano 
ofise. Kalbu lietuviszkai.

DR. JOHN .1. G1LLIN, 
Koju Specialistas

203 llavemeyer St. Brooklyn, N. Y. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet.

•)RCo

f.Dane- 
ant to- 

atejteje prisi- 
cr

jusu pasiliksim
gal
randasi jame dau

nes 
ha

visokes knv- 
o

C 4
— Tegu 1 
ramvbia B

netalpinaine,

GERA PROGA PLIKIAMS!
* F

Arabiszka Mostis yra tikrai pasek
minga Ir kas prisiims keliolika stom- 
pu ir savo adresu tai aplnikys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant s/.io adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szlos progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nupllkia. t.f.

r

LUNAPD
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlausias Visa-vandeninls Kelias. 
EksknrHljoti hq palydovu su kortekclja 
Southamptone in Danziga, Plliava, 
Klaipeda Ir Libava ant vieno isz grei- 
czlauslu isz trijų laivu kurie iazplauke 
Inx New Yorka kožna Utarulnka.
Vis! Bczios klasos pasažlerial kabineto.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

Telpgj per Llverpoola Ir Glasgow 
CAMERONIA. 4 November™ 
OARONIA......
COLUMBIA

4 Novėriibėrio
11 Novėttiberio

Apie laivakorte ir informacijai tai 
kreipkttea savo vietini agentą.

• •

Jusu mylinti duktė, rospek- 
tifnli Blanez Kikiute.

Pas mano dabar tokia adre
sas: Miss Blanez Kinkees,
473 Dzerije St r. Szenador, Pan.

Junaited Steits in Jamerika.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
ChaldeiHzku, Poralazku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Iszgųldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir .kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti, Su 
Salainono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

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

Prlsliiskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stėmpomls.

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

Pagal

25c.

—-

e t;
GYVENIMAI

Sz. Maryos Panos
I PREKE TIKTAI 2Sc.

I W. D. Bocskowakl-Co.
» Mahanoy City, Fa.

*»

Oropesn ......
Orbitų .. .
Ordinui 2.. \

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton ir -Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAi; STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Ind. Agents

117 W. Washington St
23 BROADWAY. NEW YORK. 

Cliicnge: 117 W. Whshlngtou St.
Ar p»m vietini Inlvukorczlii agentu. I
1 W <* ... 1 —

Chicago:

LIETUVOS PINIGAI
Nuo 1 Spalio 1922, Lietuva invede savus pinigus, vadinamus 
Litai, ir todėl nuo dabar pinigu siuntimas in Lietuva skaity
sis Litais, kuriu kursas su nusiuntimu yra sekantis:

I50 Litu . ..
100 Litu ...
150 Litu ...
200 Litu ...

.. .$ 6.00 

... 11.75 

... 17.50 
... £3.50

300 Litu .............  $ 34.50
400 Litu ...
500 Litu ...

1000 Litu ...

44.00
55.00

108.75

Knygos Didumas G% per 9i/į. rTlilrFsti -KW1 
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. * *«M»«**
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Griebė už masznos ir pakilo augsztin. (P. 511) ’
Vienas isz daugybe paveikslu kurio randasi szitoje knygoje. ’

f

Ui'Y

IfV

Ii

'4

... $105.15Laivakortes isz
Laivakorte isz Kalintį in Now Yorka ...................... $106.00
Affidavitai parsikvietimui giminiu ir draugu iii Amerika. 
Ingaliojimai, Aktai su užtvirtinimu Lietuvos

P^MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

'J;11

t........... . .................. . —
4 . , u-. , € *■ /4h 4 *

Į Sveikata

NewiYdrko in Kauna ...

Atstovybes.

-'f X I ‘ i "I 1 '^A’rba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata
. • v '< i

i U

T

Ęhyga ‘^Sveikata” turi kelis szimtuš visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 

drueziai Apdaryta audekliniais vyrszais.
, o knyga bus tuojaus 

jUihis iszaiusta per paczta. Adresavdkito:

ir j

Prisiimkite mumis $2.00, 
■ L J r ... t d *: .i

, W. D. Boctkowski-Co, Mahanoy City. Pa.
,.U

f'

t

<

X **

i Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų įn visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. J uos greita parsiduoda, todėl nelaukite il£al bet 
prisiūskite mumis $2.00 ‘o knyga bus jumis tuojaus iszsiuiista 
per pcper paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS .CO. n MAHANOY CITY, PA 
i j

1
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ZULIE/AA
TiKra istorija isz Afrikos 

pigeriu gyvenimo.

i

Merginos pabandykite sziteip padaryti
' 1 “ ” ' 1 t ’i L' L ’ i 'busite sveikos ir gražios. ;

i ‘um»hiiii jti. Todėl kuomet žmogus valgo
daug mėsos, tos kūno dalys per 
daug dirba. Ir tas neatnesza 
geros sveikatos.

Daugelis žmonių nevalgo dar
žovių. Jeigu galima, reikia val
gyti nors tris žalias daržoves 
ant dienos. Daržovąi priduoda 
tuos maisto sudėtinius, kurie 
kunui būtinai reikalingi ir 
apart to pristato reikalinga 
storuma.

Vitamines
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Žmogus gali 
vandens. Žmogus 

be

per kiek laiko 
apsieiti be ....... 1...... z
gali biski ilgiau apsieiti 
maisto, bot žmogus gali gyvent 
.nuo 30 iki 40 dienu be maisto 
tik gerdamas vandeni.

Maistas kunui reikalingas 
del trijų aiszkiu priež^szcziu.

Al

Pranciszka stengėsiSesuo 
susitikt su Zulionub, 
dama, kad ta karsztuoh* kov 
ja su savo laukine prigimtimi 
ir kad malone paįms virszu.

» In antra diena priesz pat Ka- 
cziojimas. Arkliai prunkszte ir ledas atėjo Zuliema visa nusi-

(Tasa.)
Dviem dienom priesz Kale

nta labai anksti, 
meldėsi

das, viena
kuomet sesers meldėsi savo 
koplyczioje, lauke buvo girdė
ti trinksimas ir žmonių vaiksz-

ne-
numanv-

O’

‘ I
<’!'y

žmones szukavo. Girdėti buvojniinus ir nusižeminus ir puolė 
sesersliudni szauksmai ir insakymu 

žodžiai. O sztai ir bildesi in du
ris. Greitai viskas paaiszkejo. 
Netoli nuo ežia buvo 
susirėmimas tarp grobiku —
Arabu ir Anglu kareiviu. Liko 
nemaža sunkiai sužeistu, 
juos dėti.

mažas

m sesers Praneiszkos kojas. 
Jai szirdis kone plyszo mastant 
kad gali likti neleista prie 
Krikszto. Argi jai reikės lankti 
kita visa isztisa meta? Ne! Ji 
kovojo ir kovojo su savim, kad 
priverstu save atkusti savo 

Dievo mh-
kad jos pri lai- 

ir numano

Kur 
Atgabeno pas sese

ris, nes žinojo, 
ko invairiu vaistu 
teikti pagelba sužeistiems.

Keletas vvru buvo inneszta 
in vidų. Juos pagidd<* mokyk
loje. Seserys eme tuojaus plau
ti žaizdas ir apraiszioti lini
niais ryszeliais. Nors jos žino

si! že i st i e j i buvo 
vie-

jo, kad , tie 
grobikai ir 
nok' juos gelbėjo, nes ir jie ne- 
sziojo savyje Dievo paveikslu. 
Anglu kareiviai, kuriu nei 
vienas nebfB’o sužeistas nega- 

seseru darbais

žmogžudžiai.

Įėjo atsistebėti 
prie ligoniu.

Sesuo Pranciszka pnsikvie- 
te sau pagelbon Zuliema. Szi 
nesze vandens, pintis, audeklo, 
kad aprūpinau

* sužeistas.
Zuliema, kiek padirbus, pri

siartino prie sužeistojo ir aty- 
džiai pažiurėjo in jo veida. Bai
sus kliksmas perskambejo ore 
kaip kokio sužeisto žvėrelio. 
Sesuo Pranciszka pamate bai
su-dalyko. Zuliema atsimainė: 
jos veidas sužvėrėjo, akys už
sidegė ugnimi, jos krutinę kil
nojosi. Visa laukine prigimtis 
atgijo Zulieinoje. Vienu szokiu 
ji priszoko prie sužeistojo 
žmogaus ir abiem rankom kaip 
replem sueziupo jogerklexkad

žaizdas neku-
rio vyro, kuris buvo labiausia

ji pasmaugus.
Sesuo sugriebė ja ir su van

gu atitraukė, 
rankas norėjo 
žvilgsniu nuraminti mergaites 
paszeluma.

Zuliema
“Jis užmusze 

na!” ji galutinai suriko, 
musze ja in veida, iii galva ir 
juokėsi, kuomet ta verke! Jis 
apyre ja. kuomet ji mirė ir to
liau ja spardo! Jis pamote jos 
kuna draskantiems pauksz- 
cziams ir jie draskė ja da gy
va! Mano motina! Mano varg
uži* motina!”

Sesuo Pranciszka sudrėbėjo. 
Ji žinojo, kad visa tai tiesa. 
Bet ji vis da laike Zuliemos 
rankas ir tarė rimtu balsu:

Zuliema dabar vra kriksz- 
Zuliema nori būti ap- 

kriksztyta/ ^Kristus dovanojo 
aavo priesztųus nuo kryžiaus.

Laikydama jos 
shvo rimtu

* 
svvravo.

mano moti-
“Jis

«i 

czione.

' m. * 9

Zuliema turratleisti savo prie
szui. ”

Mergaites kraujas dege. Tai 
jos veido ir

< i 

na!”

buvo matyti isz 
akiu.

Jis užmusze mano moti- 
ji tarė, verždamos prie 

sužeistojo.
Sesuo Pranciszka savo stip

riomis rankomis laike mergai
tes rankas. Sužeistasis atidarė 
akis ir didele baime pasirodė 
jose. Jis suprato, kad jis yra 
pažintas. Sesuo Pranciszka nu
vedė mergaite iki duriu ir 
gražiai ja iszstume isz kamba
rio, sakydama: \

fe

b!
’3 Ž | 3 «I BALTRUVIENE

t«| tini HHHlKllHlf HilIlUIIIIIIĮNimmilIlI HIM HftltlHfl

: 8 
l Ž 
-i

SnHlMHtilIlHIIIHIHUIIIIIIIHIIHIIIIIIIIHIIimilllllllHIIIlHIli

Pirma, maistas suteikia kiek 
tik kūnas reikalauja Energijos 
- - Z.'. i veiklumus.

s, . , . į tų • M

Woodville Veselka atsibuvo, jj
J r k'elėtas

save 
prieszui. Jai tai su 
lones pagelba gerai pavyko.

Sesuo nelabai da tikėjo in 
ZuliemPs atmaina, 
bedirbdama tarp juodujn ji 
pažino, kad 
niekuomet 
prieszui.

Ilga laika

laukiniai žmones 
neat leidžia

Krikszczionvste in- 
vairiausiais budais iszaiszkina 
jiems atlendimo didybe ir pra
kilnumu, bet tai susikulia in 
kieta ju prigimti.

Atbusti savo 
yra, atsižadėti 
atėmus aki už aki, danti už 
danti, gyvybe už gyvybe, yra 
didžiausiu bailyste, niekinga 
silpnybe. Sesuo Pranciszka nu
manė, kad laukinio kraujo ku- 
nigaiksztyte ilgai ir baisiai su 

kolei ji priėjo 
prie pasiryžimo atleisti savo 
prieszui ir nori būti apkriksz- 
tyta Kalėdų naktyje, tai asz 
pavedu tau visa rūpinimąsi 
juomi. Asz noriu matyti kaip 
esi teisi. Zuliema, ir kaip esi 
isztikima maloniu, gal tu ir jo 
siela pelnysi Dievui. Dabar (‘ik 
apžiūrėk jo žaizdas ir gražiai 
apraisziok ir melsk Dievo, kati 
neatsimainytum.

Zuliema sudrėbėjo. Po to pa
darius ant savos kryžiaus žirn

iu kambarį, ku- 
prieszas. Jis 

kuomet ja 
iszvydo, ne3 gerai žinojo, kad 
tos gimines žmonių inprotys 
yra kerszyti mirtimi. Ji leng
vai ir greitai prie jo prisiarti
no su vaistais ir nszeliais. 
Jis sudrėbėjo ir norėjo, szalin- 
tis nuo jos, 
Ji patarė 
si/)ijoti, nes ji jau nėra jo prie- 
szininke. Bet ir po to jis nesi- 

Bet jos miklus ir 
nuriszo se

nuosius apriszimus, 
nuplovė žaizdas ir nauji vaistai 
ir apriszimai labai daug jam 
palengvino.

Zuliema labai mažai kalbė
jo. .Jos mintys dirbo isz vien 
su Dievo malone. Kas valanda 
ji jaute, kad Dievo palaimini
mas vis daugiau jai padeda. 
Kuo tik ji galėjo tuo stengėsi 

kenezi an ežiam. 
Kuomet atėjo Kalėdų Vigilija 
sesuo Pranciszka i 
Dievo malone atliko tikra per
gale tos laukines mergaites 
sieloje ir todėl jai p ra nesze, 
kad ji gaus Krikszta.

Neapsakomas 
pripildė jos szirdi. 
bas ir vėliomis, kurie buvo nuo 
jos atimti, dabar pasiliko su
gražinti ir ji tapo parėdyta sy
kiu su savo draugėmis. Kop- 
lyczia vėl buvo parėdyta nepa
prastai gražiai, o szviesu spin
dėjo lyg žvaigždelių padangė
se.

Vidu rnakezia

savo

taiprieszui, 
ji persekiojus, 
aki,

savim kovojo, 
pa s i ryži m o

kla, ji nuėjo 
riame gulėjo jos 
suriko isz baimes,

bet ji ji suramino, 
jam daugiau jos ne-

rode ramus.
szvelnus pirsztai

palengvinti
•>
mate, kad

džiaugsmas
Baltas ru-

Miszios buvo 
užbaigtos ir jaunos katekume- 
nes buvo apkriksztytos. Zulie- 

uZuliema per sziaa Kalėdas!mos siela tapo balta kaip snie- 
Krikszto negaus. ” | gas ir gyva malones bažny-

Duris užsidarė.
nubėgo koplyczion, kad tenai! ji tuojaus nusiskubino prie sa- 
apsvarstytu savo baisu trosz-1 vo prieszo ir tarnavo jam su 
kiina kerszto ir

prie NukryžiavotojoĮ akyse, veide iY apsejime, kad 
Jėzaus save nuramitu.

Perejo diena. Kita mergaite 
gelbėjo seserei Pranciszkai 
prie ligonio. Sekanti ryta visi 
ligoniai pasirenge buVo keliau
ti pas savuosius, 
^ulieiųos

Mergaite ežia. Kuomet viskas pasibaigė,

baisu trosz- vo prieszo ir tarnavo jam su
kad gailesio tokiu gražumu ir gerumu savo

nia)da

seserei

ant paveikslo matome. Yra tai vaikszcziojimas 
kuolo pagalio ant kurio galo.yra pririsztas didelis kumpis 
kas prie jojo daejs pirmiause, tam patenka dovana. Yra tai 
labai juokingas žaidimas isz kurio prisijuokė regėtojai, o del 
“aktorių” merginu yra labai sveika.

niirx neliovo rodžiusi visa sa
vo geruma ir Dievo gailestin
gumą. Jos pastangos nenuėjo 
niekais. Ligonis paprasze, kad 
ir ji,apkrikszytu. Jis buvo ap- 
krjksztytas ir laimingai mirė.

Zuliema atsiklaupė prie kū
no fui vo motinos nžmuszejo ir 
mėldesi už ji, szluostydama 
mirtini prakaitu nuo jo veido.

mirus Zuliema su
pi rinėsni uju

guma.

Arabui 
gryžo prie s a v o

vo prigimtimi ir prietaringais 
inproeziais, jos atsisakymu te
kėt, jos kunigą i k sz t isz k a kilme 
ir jos nepaprastas dorybės. Ja 
atvede prie vyskupo. .Jis supra
to, kad ežia
niūkę sutverti 
gregaeija.

Zuliemai tai buvo 
troszkimu vainikas.
kad sėsers juodujn m<u*gaicziu 

sa v o k o n g re ga e i j a

ir bus jo pagelbi- 
jo nauja kon-

1 negali in

jos visu 
Ji žinojo,

užsiėmimu tinkamai prisirengei priimti, o kad butu juodųjų se- * a - ! ■prie Pirmosios Szv. KoiimnL Meru kongregacija ji niekur ne
jos. S(»sers prisita.ikindamos

gyventoju papro-
Sesers 

prie vietiniu 
ežiu ir, jai jau 
kalbėjo jai apie 
vyro. Ji pakratė galva: 

“Mano Dievas 
tekecziau, ’ ’

Seserys nustebo. Iki sziolei 
jos da neturėjo 
tokios auklėtinės, 
atsisakius teketi 
ir parinkto vyro isz atsivertu
siu in kataliku tikėjimą. Jos 
nieko nepasukę ir Zuliema nie- 

dirbo savo

girdėjo. Ji verki* džiaugsmo 
aszardmis prie vyskupo kojų ir

esant metuose,’ sutiko su visais jo pienais, 
tekėjimą už

nenori, kad 
tarė ji.

keno nekliudoma 
darbus.

1 i - i i • 'll Ui

Keletą
tieji Tėvai

savo misijoje 
kuri butu 

už tinkamo

menesiu 
su 

lanke ton misijom
Vyskupas buvo labai žymus 

žmogus, dideliai dievotas ir 
pasiszventes Afrikos misijoms. 
Kalbėdamas su seserimis ir 
iszreiszke savo norą isz cziagi- 
miu mergaieziu sutverti juo
dųjų seserų kongregacija. Jos 
galėtu nepaprastai dideli dar
bu atlikti eziagimiu tarpi*. 
Jis jau suradęs neviena kan
didate, bee neturįs tokios, kuri 
tiktu vadovauti. Jis noris ras
ti už insteigeja tokia, kuri sa
vo protu, szirdhni ir visu savo 
apsiejimu 
sau pagarba, 
galėtu paraginti 
prie eroiszku darbu 
savųjų apleistu tautiecziu.

Sesuo Pranciszka atpasako
jo visa Zuliemos istorija, 
žymėjo jos smarkia kova su sa-

atgal Bal- 
vyskupu atsi-

atlikti

su

iszszauktu kitose 
kurios dorybes 

jos drauges 
ir meiles

jis neiszkente tolinus h* klau
sė, kad pasidarė, kas per prie
žastis tokio jos elgimosi.

Ta jauna apasztalaš iszpasa- 
kojo jam visa savo džiaugsma, 
aiszkino jam tikėjimą ir, nu-♦ • • f1 * • * * * > , •aiszkino jam tikėjimų ir,ti pas savuosius, iszskyrus ta

i motinos užmuszeja. jnianyduma/ ^kad jiš greitai

L

Vyskupas insteige 
merginu vienuolija, 
padart’ jos Motina Vyresniąją 
ir greitai ji aplink save turėjo 
gera buri naujukiu pilnu karsz- 
uzio ir uolumo. Jos mokino af- 
rikiecziu vaikus, ^renge juos 
prie sakranumtu iiysavo pras
tam vienuolyne davė gražu pa
vyzdi, koki
seserų vieniiolvne.

Da ir dabar, 
A l’rikos kunigai katyte 
jį'VVa' ir "DUvui padedant ji 

» savo žmonoms pa- 
K.W.A.

t (‘girnių
Žuliema-

jos mat(‘ baltųjų

kiek žinau, ta 
. yra-

daug gero 
darys. -K.W.A. —GALAS

Visu Szventu 
Dienoje.

Kožna ni(‘tu diena
nors

yra pa- 
skirta kokio nors szventojo 

O szventuju yra nesu
skaitomos daugybes, 
vardai kitu nėra žinomi. Todėl 

atskira diena kožnam 
negali

kuriu ne

apie 
szventamjam paminėti 
būti nei kalbos.

SzVentoji kataliku 
M *■ . . f . • . t
SzVentoji kataliku bažny- 

czia, toji mušu geroji Motina, 
nenorėdama ne vieno gerai gy
venusiojo saVo vaikelio apleis
ti, paskyrė metuos viena diena 

sy
kiu paminėti — Visu szventu
ju diena, ji yra paskirta szvon- 
sti Lapkriczio 
pirmąją diena.

— Visiems Szvėntiems

Novemberi o

J r kelėtūs merginu pribuvo, 
Nors ten daug ju norą, 

Tai po sunko pasirinkti vyra. 
O tonais t joje i vyrukai, 

Kaip kokie vaikai — 
liukai 

Guma ir ajskrima pirkinėjo, 
Ir da visko prižadinėjo.

Kožna pasipiltus kaip utele 
kopta,

O proto turi tiek kiek perek
le viszta.

vaikinas, 
. Prie katros’karsztai imas, 

Su piktumu plusta ir draskosi 
Visaip nuo savos vejesi.

Asz mislinau, jog mergnios, 
Isz tonais yra geros, 

Bet apsirikau, 
ir dabar supratau.

Su savo pulko vaikinu szok- 
1i ne norėjo, 

ni’maža apturėjo,

O katras nepatinka

m

I

kvai
1

T*ai sarmata
Vai kinas mergina iszmete, 

Ne norėjo ant jos susimylėti.

♦

Kokiam
♦

ten i k porte ” 
džeržeje,

N i u -

Ne senei toki pasiutimu

y

atlikti kuniszkus
Antra, maistas aprūpina kuna 
su augimo ar 
žiaga. rr
viską Kas tvarko kūno dalis ir 
sąnarius, idant kiekvienas at
liktu savo užduoti. rFas tinka
mas kūno sąnariu darbas pri
sideda prie geros sveikatos.

pataisymo<med-
Vreęzia, maisti/s turimaistas

rr

Daugeli sykiu kūnas yra su
lygintas su gariniu inžinu. Sa
ko, jog garinis inžinas atlieka 
daug darbo. Kūnas ir dirba. 
Abiems, inžinui ir kunui reikia 
kuro. Maistas yra kūno kuras 
kaip anglis yra i n žiu o. Mes ge
rai žinome, jog inžinas neatliks 
darba taip gerai vartojant pras 
ta a ugi i kaip gera. Tokiu pat 
budu kunui reikia gero maisto. 
Negalima sulaukti geriausiu 
pasekmių su prastu arba netin
kamu maistu.

Mes žinome, jog inžino dalys 
visuomet nudildytos ir reikia 
laiks nuo laiko naujas in ju 

Reikia ir naujas 
Maistus suteikia

medžiaga, kuri pristato naujas 
kimo dalis.

Inžino kiekviena dalis su
tvarkyta.
taikytos. Kūno dalys turi būti
tinkamai pritaikytos idant ga
lėtume naudotis gera sveikata. 
Jeigu kūnas

“Vitamines” yra maisto su
dėtiniai, kurie gyvaszeziui la
bai svarbus. Bet kuomet virti 
pameta kiek naudingumo. To
dėl reikia kai kuriuos valgius 
kasdien valgyti žalius. Vašius, 
salotas ir salieras reikia žalias 
valgyti.

Vaisiai turi 
vieta.
tvara. Labai sveika dantims ir 
priduoda minerales druskos 
kunui. Kasdien reikėtų valgyti 
syki mėsos, nors tris daržoves, 

žalumynu kaip vaisiu, 
salieros ir salotu. Kartais ne
brangus maistas dauginus mai- 
tiilgesnis negu tas, kuris bran
giai kasztuoja. Reikia gerai 
nutarti kokis valgis tavo ypat
ingai kunui geriausias ir val
gyti toki. Nevalgyk visoki val
gi arba perdaug paskoninta 
valgi. Paprastas valgis geres
nis ir sveikesnis. Bulves, mesa 
ir pienas daug geresni už pyra
gus saldainius ir pasztelus.

ūži m t i svarbia 
Vaisiai nukreipia prie-

mineralas

vietas dėti, 
kūno dalis.

Visos tinkamai pri-

Nereikia pripratinti vaikus 
prie szaldžiu daigtu. Paprastai 
vaikai mėgsta saldainius, pyta 
gus, pasztelus ir t. t. Kuomet 
pavalgo saldžiu daigtu jau bul
vių, mėsos ir pieno nenorės. 
Jau nebenori valgyti. Sumenks 
ta ir mažiau pradeda sverti. 
Pasirdaro nerviszki ir nekan
trus ir gerai nemiega. Moky
kloj tingi ir negali atlikti už- . 
duoti. Tas viskas pasekmes 
prasto, netinkamo valgio ir t.t.
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EAGLE BRAND

rasias tris gentkartes ir daug daugiau
kūdikių .yra išauklėta naudojant Eagle

»■

i

negauna tinkama 
maisto, kūno pritaikymai truk
dyti. Jeigu trukdymas ilgas, 
pasekmes yra — liga.

Turime suprasti,, jog ne visos 
ligos seka netinkama arbapras 
ta maistu. Bet tik svarbu-žino
ti, jog jeigu kūnas netinkama; 
maitintas negali koVbti pavo
jingas bakterijas. Geras valgis 
vra I.......................•/ 
kreipti ligas.
Ta r p s va r b i a us i u

■Ii..

Jau per keletą metu iszty- 
rinejimai rodo, 
daug netinkamo 
tarp vaiku bet mažai kalbama 
apie netinkama suaugusiu mai
tinimą.

■■d 
. I 
liįį 
’i! 

fį

jog randasi
maitinimo

Lietuvei dorus, nėr ka 
O labiause bobos, 
Drauge ir mergos, 

A'ienas ant kitu loję, 
Jog anglikai žiūrėdami ran- 

z koms ploję.
gavo,

Jog ant st ryto susirupeziavo, 
Boba norėjo mergina aptai

syti, 
Merginai akis iszpleszti. 
. Bet toji nepasidavė, 

Tuojaus stiklu bobai 
terla davė,

per
■ v . ........... ............. <■

Tuo kelios bobos subėgo 
gelbėti, 

Visom guoges apdaužė, 
Na, ir in palicije paszauke.

Sudėjo palicije in ambulansa
»

Y

f

Ir nugabeno in sudo hauza 
Visos bausmes užmokėjo, 
Ir kaip visztos sulytos na

mon parėjo.
Tai rots “Porto” bobeles 

Kaip szmuilos kumeles.
* # #

Tūlam miesteli nuėjo bobe-
y, . le mesps

Te i p kaip visą^jg.
t

J

Bet ejdama Uamoir,,» 
Užėjo truputi karęzemon. 
Vargszc labai nusilakė, 

Jog žodelio ne neisztare,
* i vi 1 i

’ " 't I ■— 1 — ( f k , f , •

Mesute vežluodama pamėtė
«. « .a Y?Ji,' 'Aftft... .. i

Negalėjo n iejcą i p rasti. 
Vyras

s. \ ■ H* ■ w
Kad vyrai pergert bobos

galėjo.
Kad gere tai gere.

Gerkite kūmutes, ant sveika
tos,

Ne reike isz to turėti sarma
tos,

Dieneles greieziaus plauke
O ir in ubagyste trauke.

Ne vienas vaikelis serga,

V v ras josios džiaugsimatų
•. 7.. O *WV'(., »■ 1■'•■‘s-ftrejo;;

r

ne-

J

būtinai reikalingas nu-

sziu dienu 
iszradimu, galima pridėti tuos 
kuriuos mokslininkui iszrado 
kaslink valgio vertes. Sulig 
moksliszku bandymu ir nuro
dymu dabar galima teisingai 
žinoti kas sudaro gera ir kas 
prasta valgi. Toks žinojimas 
apie valgi yra svarbu sziadie- 
nos žmogui. Mokslininkai davė 
pasauliui kaikuriuos principus 
kurie teisingi, bet mokslas ne
gali nustatyti valgi, kuris visu 
žmonių reikalavimus iszpildys. 
Todėl kiekvienam svarbu žino
ti kokis valgis bus jo kunui 
geriausias,
na geriausia užlaikys ir po tam 
tijikamaj. sutvarkyti valgi.

pimiausia žinai, 
sekti savo nuturima kaslink 
kiek ir kokio valgio kūnas rei- ’ ’ A- . * A II i . •, Ml J. ~

Szeiminkes darbas isztikro 
sunkus. Gera szeimininke vi
siems turi pritaikinti kuonau- 
dingiausia valgi. Beveik visuo
met jos kalte kuomet szeimy- 
nos nariai jauezias nesveiki, 
pailsę, nerviszki, galva skauda 
arba kuomet negali pramigti.

Szeimininke turi žinoti, jog 
ji netik turi gaminti valgi, bet 
tinkama valgi, turėdama ome
nyje geros sveikatos reikalavi
mus. Gera szeimininke kuomet 
mato, jog jos szeimyųa pervisz- 
ka ir t.t. tuoj duos jiems dau
ginus pieno ir daržovu, Kiek
vienas vaikas turi gerti nors 
kvorta pieno ant dienos ir suau 
ges nors puskvorte. v J eigų ne-

1 it'
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kokis valgis jo ku-

jog negali

si
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Sveikas Maistas *Q
..♦ V K S

(CONtJCNSfiD MILK)
U 'l'TIšrišo tą klausimą del moterų per pastai $

ir Kausite pilnus patarimus^ ir
... .W , T*.” w f”

tuvių kalboj v Ina i veltui, taipgi
t. puikių' kūdikių knygų.

The Bordens Co., New iork 

nurodomus kaip Ji vartoti
*L <

jSkfrdMit..

Jęigu Jūsų pienas 
kūdikis neauga ir
Eagle Brand.

f

i
3

t 
t

Brand, negu kękį nors kitą tam tikslui 
sutaisytą maistą., * > A > j ; .

nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 
verkiu, tai vartokite Bordeha

■ j

Pasiųskite. Sitų pagarsinimų j,.

Ne vienas vaikelis serga, 
Guli sopuliuosia, turi dideli 

varga
, Nedasipraszo vandenio,
?ię Ane valgio.
O jus vyrai, dideli gamulos, 
Argi jau neduosite rodos.
Kaip bobelka suvaldyti, 
Ir per lazda paszokyti..

^Senatve in duris barszkina,
' L....  '■ to

Zbpošto jokio nėyra, 
« ;• 1 ’ • K f • ■į - ■ 1 v 1 '

ji »7

iVį
4 N' 
į* •

1 h ' ) f « ' 11

O niekas nesusimyles, 
Vargeli • vargti turės.

1923- KALENDOREI -1923
Sieninei dideli lietnviszki, 

labai dailus. Siuskite in Įietuva 
vienas 25c. 4 už $1.

kalauja. Czion Amerike yra 
didesnis pavojus persivalgyti 
negu neužtektinai 
Daug žmonių perdaug 
Daugiau vyru apserga nuo per
sivalgymo po 40 metu negu 
nuo darbo. Maistas, kuri kųnas 
reikalauje pristatyti szilmos ir 
energijos yra gyvuliniai riebu
mai, daržovu aliejai, ir tokis 
maistas kaip bulves, duona., 
ryžiai ir pupos. Proto darbas 
nereikalauja daugiaūk ^maisto“ 
už kuniszka darba. 'Žmogus, 
kuris laukė atlieka sunku kun- 
isžka darba, ypatingai‘žiemoje, 
reikalauja daug maitingo mais 
to idant butu, sziltas ir turėtu 
užtektinai;energijos atlikti jo 
darba. Tddel, ledo kapotojai, 
medžiu1 kirtėjai ir kiti lauke 
dirbantieji darbininkai',' varto
ja papraszcziausia, pupas, žir-

valgyti.
valgo.

už kuniszka darba. ! Žmogus,

dirbantieji darbininkai, varto- 
ją papraszoziausia, pupas, žir
niu sriuba, K sūdyta kiauliena 
ir laszinins. •

Kūnas reikalauja valgyti

V •

galima gauti tai reikia vartoti 
dauginus daržovu, kaip tai, 
kopūstu, salotu, pupu ir kitu 
žaliu daržovu.

Vienoje ' kolonijoje 
Valstijų Vieszos Sveikatos Ęiu 
ras pasvėrė tris tukstanczius 
mokiniu ir puse isz ju netika- 
mai svėrė. Stebėtinas faktas, 
jog isztyrinejimas vestas mo
kykloje kur beveik visi vaikai 
•paėjo isz urtingesniu.

Bandyta sužinoti kodėl vai
kai netinkamai svėrė. Buvo 
rasta, jog daugumas vaiku vi
suomet turėjo pinigu ir nieks 
neprižiūrėjo kaip tuos pinigus 
praleido. Daugelis isz tu vaiku 
kasdien ėjo teatrus matyti kru-. 
tarnus paveikslus tuoj iszmoky 
klos, ir taip darydami negavo 
Ras nakt jiems reikalingo de- 
szjmts valandų miego. Kaipo 
pasekmes pabudo nuvargę ir 
be pro valgyti pusryczius. 
Daugelis ėjo in mokyklas be 
pusrycziu. Eidami namo pietų, 
iszalke, nusperka saldainiu ar
ba pyragėliu ir kuomet pareina 
namon negali valgyti sveika, 
zilta valgi, kuri motinos paga-
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tarnus paveikslus tuoj iszmoky
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Indo k i te
stempa atsukimui. Adresą voki t

»M *"* ’ I Jl r J/* A1 ii

Lawrence, Mass.
J. Y (‘ruse v i ežius, 

BbN 68,

X

i
i

męsosj tik syki in diena. ŽuVys 
ir kiauszinlai tiek drūtumo

I. ♦ 1 *

(i1.

; i t • ' •

duoda kjėk mesa. Mesa kune 
palieka atmatų, kuriuos, kpi- 
kurios kūno dalys turi iszvary-

<!■

mina. Ir tas pats po piet kuo
met pareina isz mokyklos.

Motinos turi ypatingai pri
žiūrėti vaikus. Bet suaugę ir 
turi reguliariszkai valgyti ir 
tik tris syk ant diepo. !t

—Foreign language Infor. Servlet.
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4 SAULE
lyty1 t

i

Tylrcilaaula Lletnvlszka
B A H K A r

Didele kaucija sudėta Valsti
jom Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijom, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ai ui. Slunczu pinigus in vi
tas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 

■. Viskas daroma teisingai, grol 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 

’' atsaklma. Adresavokito:
V. LAPINSKAS

601 W. Mahanoy Ayeu, 
MAHANOY CITY.

U'
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PA.

diena

4 i Visu
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1 Szventuju

4

Žinios Vietines
i --------- ' Į

L’tarhinke pasninkas.
— -Seredoje pirma 

Novemberio.
—• Seredoj pripuola 

” szvente.
■r— Ketverge Užduszines.
— Noužmirezkime tuos ka 

mylėjome už gyvasezio.
1

— Juozus Kasperaviczius, 
338 E. Market str., statydamas 
propus Buckmauto kasyklosia 
aplaike sužeidimą rankos.
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C U A S. S. P A R M L E Y 
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mea galime jumis tarno patnrnautl. 
Rgndavojame namus, kolei avojame 

randas Ir telp toliaus.
2K8 W. Centre St- Malianoy City, Pa.

Notary Public

1

Ant. J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJ AS

, Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

f*arduodu_vtsoklu« paminklus, didel
ius Ir mažluijJž pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite P0MN1NKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 *E. Pine St- Mahnnoy City. Pa.

t Nedėlios vakara 
pusiau asztuoniu staigai mirė 
Anele, 
Varžinskio
506 W. Pine uliczios.
turėjo apie 39 metus, paėjo isz 
Kauno guber., Vabalninku pa
ra., Czipenu kaimo, jfergyveno 
Amerike 20 metu, buvo vedus 
17 metu. Paliko dideliam nu- 
liudimia vyra, 18 menesiu sū
neli ir 12 metu dukrele. Laido- 

užsieme
kurios atsibus 

U t a m in k o ryta, 10 valanda, su 
trimis misziomis, ant senu ka
piniu.

milema pati Mikolo 
gyvena nezio ant 

Velione

t u veins 
Traskauskas,

graborius

1

kada husite su 
^ottsville, tai užeiki- 

hoteli, ant kam-

— Jeigu 
reikalais 
te in Pacento 
po, tuo jam prie korto.

ISZ SHENĄNDOAH, PA.

□
Pasiliko masomi turėdamas

82 metus.
James E. Payne isz Wash

ington© yra seniausiu žmogum 
kuris likos priimtu iii masonu 
draugu ve turėdamas jau 82 
metus, 
riu, 
šia laipsni.

turėdamas
Yra jisai garbes sana- 

aplaikydamas augszcziau-

:: DIDELIS BALIUS.
; Parengė Gediniino’Klttibas 
isz 1 Mabūhoy City.' Panedeli 
vakara 6 diena Novemlierio, 
NoYkeviczians saloje. Grajis 
pirmos klasos. orkestrą. .1 užau
ga vyrams 50c. Moterems if 
hierginoms 25c. Yra tai

r v

CAPITAL STOCK 25,000.00 
. Burplu. Ir Profits 1530,346.60.

y " I * IT—_T_ J - II . . 1

Motame antra procentą ant sudėtu 
•UUcs^Procanta prldodam prie jus 
pinigu a Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar ataeszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir jus turė
tumėt reiksią su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adams nuo 9 ryte Iki S 
popiet SubatomlB 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaalerlus

D1L JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
fyte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
113 E. Cv*l St^ Shenandoah.

Bell Tel. 369-R.

1

W. TRAŠKAUS KAS 
riRMurnris lietuyiszkas 

GRABO R WS MA II ANO Y CITY. PA.

Laidoflųrplriv>iu. Pasamdo 
AutdmąbilluH del leidot u vi u Krlk- 
Hztlnlu, Vegellju, Pasivažinėjimo 

| Ir t, t. ;
520 W. Ceotro SU Mahanoy City. Pa.

r-*...... .........................
JONAS M. CISARIKAS 

Fire Insurance Agent i

t*
Apdraudžia (Inazurlnlu) Namus, | 

Ta vorus. Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose

ę i

z

S16 W. Malianoy Avė, Mahanoy City*
IHIMIHSSSISHnenUHMIHMUSUIIIIItKOSSSHfMIflMHUHlSSSSHf

1SZRADEJAI!

(Justas

pradejo bolszevi- 
o kada sa-

Andrukeviczius, 
Jonas Gregaraviczius, Florijo
nas Bogrovicz ir Antanas Kre- 
szevskis, ateja in saliuna Juo
zo Cislukovskio ant 40 E. Cen
tre uliezios
kiszka revoliucije, 
hm i ūkas norėjo apmalszyt ir 
iszmest laukan, gavosi ir jam 
nemažai kumszcziu. Jojo moto
re atbėgo vyrui in pagialba bet 
ir motore neapsisaugojo nuo 
kumszcziu. Negana to musztu- 
kai iszeja laukan įszdaužė vi
sus langus. Skvąjėra Tabara 
pareikalavo nuo , kožno $300 
kaucijos lyg teismui. ,

per

Kansas City, Kans. — Czion 
nesiranda telp dydelio būrelio 
Lietuvu kaip kitur, bet visi gy
vena sutikime ir vienybėje. 
Turime kunigą T. Ciža,
kurio pasirūpinimą likos pasta 
tyta f 
ne, kuri kasztavo 
ežiu dolerini. Mokina tris sese
ris, o vaiku lankosi sųvirszum 
szimtas, yra viltis, jog vėliaus 
lankysis daugiau. Teipgi yra 
rengiami dydeli bazara kuris 
prasidės- 11 lapkriczio, o užsi
baigs 23 trauksis per 13 dienu. 
Ant tojo bazaro bus daug in-

z. Kazimiario mokslai-
40 tukstan-

vairiu ir natidingu dalikli de) 
laimėj imk). Kviecziama visu 
Lietuviu, ne tik ipz miesto bet 
ir isz visos, aplinkinei dalibauti 
tam bazarti. Darbai ejna gana 
gerai o del pribuvusiu atsiran
da gana darbo. — K. C. K.

iszt« ‘kejima j u 
už Jono

dukteries,
Žinnskio isz

Rachel yra baigusi 
auksztaja mokykla ir

vyrams 50c.
25c. Yra tai pirr 

mas didelis balius po s( vaiku j 
(odei ateikite visi o 
linksmai vakara.

praleisite

REIKALINGAS.

dirbti sztore.Jaunas vyras
Gera mokestis ir pastovus dar
bas.
No. 107 W. Centre St.

i

Atsiszaukite tuo jaus po 
’ (t.87)

NEDELINĘ EKŠKŲRCiJA

Philadelphia
5 No^ęmbęirio

S pečiui h ‘(reliiMs Siibiitoė

Ihz ’ Ryte
Shamokin ................................ 1:30
Mt. Carmel .......  1:29
Auhland .... ..............................   2:2|
Girardville ................................ 2:28
Shenandoah ....................   2:00
Mahanoy City (Tikietaa $3.25) 2:49
Tamaqua (Tikietas $3.25)
Philadelphia pribus ......

3:16
6:00

. —--------------------- - —y---------------------

GRĮŽTANT— Spoclaliszkas t rainas 
apleis Philadelphia stacija 7:30 
valanda Vakaro ta pat diena in vfr£ 
minėtas vietas. Tlklcta! gori tik ant 
ekskursiniu trclnu.z

$3.50 Dubaltavaa 
TikUtaa

ju panaszumas tie-ir kitos ir 
siog netikėtinas.

O į - -
Kritikuoti jaunas 
merginas, tai vistiek, kaip kad 
su spilkutemis varstyti pete- 
liszkes. Juk Lamartine kadai- 
siai pasakė: “ 
apie moteris pridera plunksna 
vi Įgyti laumes juostoj, o lita
ms apdžiovinti kvietku dulkė
mis.” 
-4.

piesztu gyvavimą jaunos mer
ginos New Yorke — suteikė 
man pagalinus viena ,patrijo- 
tiszka kalba. Ėjo apie aukszty- 
he musu moterų ir apie ju pa
lyginimą su kitu szaliu mote
rimis. Kalbėtojas tvirtino, jog 
Europos vyrai 
musu moterų, 
nuo visko ir jie norėtu sau tu- 

mergi-

New Yorke

pavydi mums 
pasiliuosavusiu

v I reti ,naujo , amžiaus
Visokiuose pasaulio istori-'gyvena kaipo kokios kampi- 

1; turi savo

/

lfBet pakanką tos kritikos.-
i ir kuklias

Kada raszosi

«

nas tokias kaip musu.
Kalba pasibaigė užtikrinimu 

kad kitų szaliu moteiws yra 
tik verges, o musu respublikoj 
(Amerikoj) iszkihisios auksz- 
tyn, kaip kokios dievaites!

Tasai patepi ij ima s man pasi
rodo dąug ,teisingesnis, negu 
pats oratorius misi i no ir sau 
persistatė. .Kadaisiai kelias 
žiemas praleidau Italijoj, besi
mokindamas dailos su graiku 
stelomis. Teijai susipažinau su 
grekiszku

ir pamaeziau tai, kad 
merginu 

ir Jovio draugiu dievaicziu 
nėra jokio skirtumo, tiktai tas, 
kad Amerikos merginos per 
daug rodosi, o dievaites in pa
rodus visa?
Kaip vienos

j

inicĮytojai visa- ninkes kambariu
i gu- 

isztiesti ant savo dukterų glo-| la, vėlai keliasi ir labai retai 
savo 1

jos tarpuose turi 
. — jt , į > < i, i >, yr , | / f, nt; * ' i

dos laike už, .sayę prideryste diendhiis sau laksto, vėlai
fr>

bos sparnus ir tuo būdų apsau
goti anas priesz sunkias gyve
nimo kovas.,’ Senovėje njote- 
riszke net iki iszejimui už vy
ro neturėjo jokio ženklyvumo 
tarp žmonių. jfJet ir sziame lai
ko Europoje labai retai gimdy
tojai klausia . bent kokios ro
dos, jei atsitinka bent, koksai 
svarbesnis 
Duktė, kaipo
turi būti užpakalyj ir nieko ne
žinoti.

Bet mes, 
bertainio amžiaus inpuoleme 
kitokiam laiko sukuriu. Musu 
laikuose {jauna mergaite valdo- 
si pati viena ir jos rankele ne 
syki pagimdo netik patiems 
gimdytojams rupesezius .bet ir 
svetimiems sunkenybes.

Tszskiriame visai: isz szito 
mus apsakymo visas merginas 

kurios privalo

reikalas namuose.
vaikas, visados

aiperikonai bėgy j

su vi^fl. savo 1 szeimyna pasi
mato. Ryto iszbudus, merginai 
nerupi apžiūrėti namus, padėti 
savo moty na i naminiuose dar
buose, bet tuojaus iszeina isz 
namu aplanko vicszas vietas, 
arba-gi .vėlai vakare sugry- 
žus namo, virtuvėj padaro di
džiausia netvarka.

Nurijus ten kelis sykius ko
kio valgio, tuojaus eina gulti, 
o ant rytojaus vėl tie patis ne
reikalingi 
mai, pasivažinėjimai, 
aplankymai — ir taip nuolatos 
tuszczias laikas slenka, o labai 
retai tokia, “panele” 
tus valgo. Jei kartais koki va
kara negal isz-namu iszeiti, ar 
tai neturėdama kur,' ar tai del 
oro, tai tada sėdi namie ir 
skaito meiliszkas knygas.' Ir 
skaitydama net niekur nepa
žiūri, neklauso kas ka szneka,

mokindamas dailos

PERSERGEJIMAŠ1

— Mahanoy City Water 
kompanije prasergsti Visus, 
jog vandens randasi labai rųa- 
žai, todėl bereikalo nelaistyki- ' 
te vandens, pataisykite began- 
ezes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi- 

A M a HM

nes jos stovi taip 
kad ’ ju jokia kritika

1

darbininkes, 
sunkiai užsidirbti ’ SžHrkasdio- 
h i ne dtiona 
nugszta, 
negali pasiekti*, taigi jas pala
kus ant szalies," visntu'lntas 
amerikoniszkas merginas gali
ma padalinti ant dvieju svar
besniu daliu. Prie pirmos da
lies priskaitome visas tas, ku
rios yra persitikrinusios, jog 
tiktai del to jos liko ant svie
to jos liko ant svieto atsiustos, 
idant taisyti 
das 
daug
visiszkai nuo visokiu 
užsiėmimai, (l^iek ant to dalei-

ir ydas.- 
skaitlingesne,

gimdytoju klai- 
Antra-gi dalis, 

atsisako 
naminiu

džia aplinkybes), szeimynisjs-
kua duobus la/jkydatnpož pa-
Rėminimą Ir ŲjPjaUš Vadinu tie
tgisybe, jei kąrtais gimdytojai 
stengiasi suvaržyti joms yiso- 
įcla jaisye. ‘

Esama daug namu, kur gim
dytojai ar tai del savo netiku- 
mo ar tai tamsybes, pasiduo
da visiszkai dukterų valdžiai.

Visokis kritikos bandymas 
t#me dalyke yra labai pavojin
gas daiktas. Netiktai paezios 
moterys asztriai nuo saves 
stumia visoki ant 
pasikėsinimą, bet ir 
ninkai vyrai ir broliai palaiko 
už piktadarystė, dideli užrus-; 
tinimą ju ypatų, 'jei pradėsi 
kritikuoti ju paežiu arba sesė- 
ru perdidęle laisve. Kasžin, ar

nuo
ju laisves
ju neval-

ne ežia rogso viso to pikto szal- 
tinis Ynnkesas yra mažiausia 
savamyliu, 
darbszcziausiQs žmogus ant vi-.

1 • v r • •>

kantriausias ir

pasivaikszczioji- 
draugiu

ežiais
tarp amerikoniszku 

draugiu

dievaicziu papro-

sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

PARSIDUODA PIGEI.
Baras ir fikszczerei, registe- 

pumpa ir vienaris, Buck Ey
stiklai, lovos,

*

net pie- nieko nepaiso, 
dykaduones taip

rankine pumpa,
forniezei ir t.t.

139 W. Centre St.
Mahanoy City, Pik r-, t. L* z ,

■   h"A-..a/į

Nov.3
f2JU ♦ 1 (

rodos jai niekas, jau ir norupe-
tu, Taip visa vakara ir prašedi 
užgulus ant knygos.

Tokiu namu ‘ kur 
isztisas valandas daužo pija- 
nus o motinos taiso valgius 
galima atrasti labai daug.

Vienas vėl merginu tipas 
prapuola už teatrus. Kada su
imtomis po pietų pamatau my- 
nias, susidedanezias isz nieko 
neveikianeziu ypatų ir besisku- 
binaneziu in teatrus, tai jau- 

supykima su 
kokiu ansai Branderburgo 
©lektorius, vaiĮcszcziodamas po 
Berlyną, mosavo lazdele ir 
szaiike in sutiktas dykaduonės 
merginas: “
V F į !

ęziu savyj toki 
ansai

dukterys

mosavo lazdele

E iki te namon ant
gatves.”.

r 1 I B t

Žiūrėdamas in spioezius jau
nu , esybių, kurios pripildo 
tęątra, ateina man ant mislies 

arba biuras, 
nuvargęs raszo ir

.7

vien tūlis namas, 
kur tėvas
rokuoja iki velAm vakarui, 
idant tiktai uždirbti savo duk
terims ant teatro bilietu.

Teisybe yra dar vienas mer
ginu skyrius bet gana skaitlin
gas. To szalininkes gimnasti
kų ir dar kitokiu sportu kokiu 
Amerikoj netrūksta.

Prisižiūrint in tokias mergi
nas, nenoromis pamislydavau 
kokia ji bus originaliszka pa
ežiui© tam laimingam žmoge
liui kuris ana. paims su visu jos 
sportu, Juk neteisinga butu 
reikalauti, kad ji iszeidama už

4 W| į11 L < •
Merchants Banking Trust Čo.

MAHANOY CITY, PA. 
—$—

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pageiba.
Ji žino kaip suteikti pageiba savo^ppieteliams. 
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia 

Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gera banku yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite sayo pinigus in 

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$— 

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. k 

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. IL GARRAHAN, W. F. RYKKIEVICZIA, P. C. FENTON. 

T. G/ HORNSBY, A. DANISZEVICZtA; M. GAVULA. .

. - -* —

r n---------------------—...... -

pinigus.

I Czckiu į
I

ir szita

investvt
*

___ ___ __________ I

JX F. GUINAN, Sok. Kaalj^^
-> - - t

-VYlCVJ Daktaras KOLER' yra' vienatinis tarpe LletuTiu Daktare* 
LIGOS Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije-32

i
f

j

ir Lenklszkal.

DIL KOLER -

motus invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinota. Gydo užsinuodija ima .kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojfmus. Ilgas tinimo. In vairi as Ilgas pa- 
oinanezias nuo noezystumo kraujo, Atsiszaukite ypatlsz- 
kal, per lalszkus asz negydau. Di*. Koler kalba £lus|szkal 

Ofisos valandos* nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomfs 9 Iki 2 popiet.

638 TENN AVEW 
___ 1___________

- PITTSBURGH, PA.

Geriausis Peczius yra 
Pigiausis Peczius!

_ , ' -i

Negalite pažinti pigiausi pecziu pagal 
jo preke.

. jisai ne yra genis.

• H

Peczius ne yra pigus jeiguvyro turėtu atsižadėti .to visko, 
kas jai labjausia isz jaunu die
nu rūpėjo ir prie ko net iki isz- 
tekejimui buvo pripratus. Tai- 

tai kadaisda jai bus mieli vyro 
nameliai. Tasai kambarys kif- 
riame tankiausia reiks būti; 
bus paverstas in gimnastikos 
sale. Vietoj knygų ir paveiks
lu ant sienų, 
bintą lazdeles, pirsztines. Na
mu ponios muskulu padėjimas 
— tai visa namuose rūpestis. 
Pietai buna, teisybe, kasdiena 
tai vėliau, tai ankszcziau ir 
tai daj* nekokį, prasti, nes tais 
‘ Sliekais” nėra kam užsiimti, 
vaikai ant tarnaites malones 
ir ąemalonesi Tik tiek vyrui 
malonumo esama, kad po pietų 
kaip kada paezios balta ranku-

. Yra tik tada geras jeigu yra pąhirb- Jt
so pasaulio. Nuo savo išbrink
tosios reikalauja tik meiles, 
nereikalauja jokio kraiezio ir 
kad butu jisai biedniausias, 
neateis jam galvon ta mislis, 
kad pas paezia pareikalauti 
idant ji pagelbėtų,, jam jo dar
be. Bet tasai perdidis saves 
užmirsžimas.ir nepaisymas ant 
savo ypatos, turi labai blogas 
pasekmes.

Amerikonai taip daug kar- 
žygiszkat pasitiki $ayo ipote- 
rims, kad) jauną mergaite vie-

Lietu visikas Graburlun /'

K. RĖKLAITIS
 *

lAtdoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelbinlnke motore.
Prieinamos prekes.

*16 West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Beil Telephones No. 149
» "i -i..,,,.....  . ■ .................

gi galima sau insidemeti, kaip

bus visur suka-

tas isz gero materijolo ir per geras 
unijos darbininkus.

Jeigu peczius yra neatsakaeziai
statomas tada neduos užganedinima.

Peeczius turi but padirbtas del nau
dojimo o ne del pardavimo.

SU-

Wilkes - Barre, Pa. — Jan
kauskai 5sz 550 Main St., skel
bia 
Rachel, 
Lucerne), 
vietos
dirbo knipo knvgvodo Kingsto- 
ne. Žilinskas turi bizni Luzer
ne je. Szliubas in vyks “Szv. Mari 
jos li< ‘tuviu bažnyczioje.

— Policija aresztavo pilieti AI. ^4 ? ir_____ x 1_____

inis*.nuginu, kad 
vai ke savo 
ve ė.
d o, jis antru
‘/rejo. Jis tfiri 41 metu ir gyve
na po No. 1,741 McDqnoug Ave, 

t. teisėjas ji paleido

5 GUOBOTINl SKAITYTOJAI! " I
Martjna Kupstą,

t

Prisiuskite man savo brai
žinius iszrądimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszrądimii knygutes “Pata-S 7^ fJO :>u' V 
rinjni Iszradejams”* .kuria7 Plrn\a syki
duędama dykai. Raszykite, 
lietuviszkai savo advokatui.;

/;
/;f '

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

kuris taip f 
nusigėrės isz- ę 

szeimyna ant gat- t 
Per menesi laiko, pasiro- | 

sykiu taip iszgu- |

3

į 
3 
i

nenubaudes, bet dabar tpr but 
gaus kalabuy.koš pamatyti.

— Tolėjas ^Woodward su
teikė persiskyrimą- Maręi Kaz
lauskienei, isz Nanticoke, Pa., 
nuo jos vyro Juozo Kazlausko. 
Priežastis — vyras^žiaurai su

.1 Laike bedarbes $o.'visa. Ainbrj- 
tya, lalkraszczel ir1 nemažai su-' 
kentėjo, nes skaitytojai negalėjo

mds buvome _,pr|verst! Ihlikfl: 
geresniu laiku. O k-ad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai lt'ką- 

^slWOs pradėjo dirbt, irieldžįėme 
pagtĮodotu skaitytoju atsjiyglnt
i

"j preniipierata.

ka, lalkrašzczel -Ir' nemažai bu*
k o .L.-* V i*! ..y A i. ■ _ X .

3
atsilygint už prenumeratai..% į 

gerooniu laiku. ‘6

■ stktos pradėjo dirbt, meldžįome

C S i s 
j 8

na gali keliauti^ po visa szali
rodytięs, miegamame vagone, 
vaikszczioti
džioti gatvėmis vėlybais’yąka- 

... J 
žodis jai nesudrums raibyb^s.

iMusu gyvenime, yra tifla ne-

vaikszczioti J ’in teatrus, kini-

‘ ‘niekais” nėra kam užsiimti 
4 1 h k.

vyras^žiaurai su 
’ ja ja apse Eda yes., Jie apsivedė

I ANT LEGISLATORIAUS ; J.910
I žiavo /Xmenkon 1914 metais. 

Gyveno gražiai Nanticoke visa
>

Balsuokite už žiavo /Amerikon 1914 metais.

Ari a m f Srliapffpr Iaika iki lapkriczio M 1921, 
Auaul V. UUimCAICr kada ^ati sako ji buvo privers-
Prasso juso balso ir intel:<n es. ta sat/o prisegu apleisti; .1V '

«Z"

Kada peczius yra padirbtas vien tik 
del pardavimo tada yra padirbtas pigei 
bet jeigu yra padirbtas del naudojimo 
tada buna padirbtas gerai. « M- », i’1. i . 1 *

Kada buna geras tada turi 
gera materijola, gerai subudaVotas per

savyjerais ir niekados jpks asztrus

iMusu gyvenime 7.^ tul 
rimtybe, tplas ųuqlatini'§ judersuX*kpla ir prisiųsti užvilkta, |

' ’1

pradėjome spaudyt ant 1923 mo? 51
to ir turimo žinot kick juju at- į 

Todėl paskubinkite |
j visa szeimyna persikels in ki-

Kalondėrl JaU'1

spaudyt.
su prisluntlmu prenymeratos 
\ l nenorite pasilikt be pui

kinus1 kalendoriaus ant Kalėdų.
jeigu
Klaus

KVITU

s

,]imas, )s;pris pagppd^ labni va- 

jog ateinaneziais metais
.dingą intekmę. Tasai žinoji
mas

tus krasztus, arba, prądefc tran-

te paduoda jam kava. Tai ir f
Laimes supratimas — labai

visas tau džiaugsmas.

Knygai* Draugystėm* del 
issmokejlmo pinigu ligonia
ms • • - > BOo.

KVITU Knygele Draugystėms.. del 
Kasieriaus nog sudėtu ^inlyu ant 
enslrlaUmu - - - • •. - - 60c.

W. D. BOCZKAU8KAB-CO.,
MAHANOYCITY. PA. '

kyiies užrubežiuose, dėl to, kad 
ugniuose bent koksai darbelis
labai kankinai biedna tnama,
tas viskas jauna mergaite vis-
• • J • 1 <■»

darbo.. SztaU pacziąme<» New 
lYprkėWraįinle daįg, tokiu1 naį

*-* »■ 14 ‘

iszkai atitraukia nuo naminio
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mu', kur dukterys pas tėvus

‘ f, ■

t

visokeriopas, ar vienok atsi
rastu tiek daug amatoriu tos 
jos specijaliszkps atmainos.

“Yra tai\svai;bus faktas — 
sake neseniai vienas daktaras 
kad atsiradimas motetu, my- 
lincziu sportą, pasirodė" pas 
mus nervu liga. Laikais viena 
pasekmingai nutverta analo
gija, geriau iszreiksz visus I 
įitspipdžuiĄ, negu eilės lapu ap- 
TaWjylm1 Ilgai jeszkojau pa

geriau iszreiksz visus

lyginimo, kuris tinkaneziai nįi-
*► ' >|l M* M

i' * N

r t

atsakanczius darbininkus 
gvarantytas ant 25 ar 30 metu naudc- 
jimo. Todėl geras peczius yra pigus už 

. musu prekes. Blogas peczius ne yra 
pigus ne už jokia preke.

ir gali but
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