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KZ AMERIKOS
Anglekasiai jneldžesi priesz 

pradejima darbo.
Dnquoin, 111. — Del angloka- 

siu dirbnnezin kasyk Iosin Va
lier Coal Co., likos užvestos pa
maldos ant kuriu kas diena 
priosz darba susirenka anglo- 
kasiai idant pasimelst ir pra- 
szyti Dievo idant juos apsau
gotu nuo visokiu nelaimiu tą
ją diena.

Trumpos pamaldos a t si bu na 
gilumoje žemes, kur atkalba 
maldeiia bosas, po tam visi ej- 
na in paskirtas
ninkai kasyklų sako, 
pirmutinis tokis invedmas ka- 

Stcbotina, 
susidrut ina 

tnimpii- pasimeldimu ir nelai
miu retai kada atsitinka.

Pamėtė gerus dinstus idant 
instoti in zokona.

Trvs

violas. X’irszi- 
buk tai

syklosia A įnori ke. 
jog anglrkasiai

New York.
arnote gerus din-U 
ėjo svieto ir in/

da bei
K 

koninke 
sos isz’ 
ris ra 
ma. K 
Ona - 
tumę* 
o Iza 
h Ti 

■ u

SlU<

sesorvs t
i >zsi ža
ki iosz- 
<hia ir 
•ookly- 
ju

. ice**. VI-

Alaba- 
daktarkn, 

tinsta depar-

^ztori kil
nu, 

m 
<

niu mokUainiu 
k pabaigė moks- 

onnal School.
sėdėt kakjiiue 5

metud
Cedar Rapids, Iowa. — 

szesziolikH valandų prt jojo 
aroaztavojirno Emilias M. Rei- 

sek ret orius Kone Lum
ber (’o., prisipažino, buk jisai 
prisisavino isz kompanijos 
szimta

mers.

In

isz 
t ukstanezius doleriu.

Už tai likos nubaustas ant 
penkių motu kalėjimo in Fort 
Madison, .lokio teismo nuatsi- 
buvo, nes Reimers prisipažino 
prie kaltes ir tuojaiis buvo 
apsūdytas. — Jeigu Imlu pavo- 

arba kelis 
gavės kokia 

metu. — Kad

gins honkute pieno 
dolerius tai hutu 
deszimts 
tai gerai!

72 metu senukas ubagavo idant 
pabėgti su 26 metu mergina.

Pineville, Ky. — Jamesas] 
Sutton, 72 metu ir Katro Boo
mer 26 rnetu, kurie radosi varg- 

prigla ūdoje,, sugryzo iszszu
savo szliubines keliones isz 
Barbourville in kur pribėgo ir 
apsivedė. Sudie dažinojas apie

Stovy]as del “velniszku 
szunu.”

ūžt vi rt inoValdže užtvirtino pastaty
mu slovylo ant garbes žu\ ilsiu 
Francijoi mariniu kareiviu ku- 

p ramino 
..i.anims” isz savo 
drąsumo.

’tvtas ant Bari?
Carolinoje per marinius karei 
vins (Marine Corps.)
Nužudė motina ir pati save — 

morfiną priežaste.
(’bicH2‘». — Morfiną 

privza*»ie bn >o <■♦!
Mis. kaina * Hilhi.i^oii, 40 

metu, nužudė savo 72 metu mo
tina Mrs. W illiam Woolson. 
perpjaudama motinai gerkle 
po tam panaszei pasidaro 
Woolsonai buvo kitados 
tingi žmonis gyvenanti Buffa
lo. Dr. Woolson keli metai nu
sižudė perpjaudamas sau 
le, po tam szeimyna 
iii Chieaga. Viena duktė iszte- 
kejo už Robinsono, kuris stai
ga! pasiliko beproeziu. In ke
lis metus po tam sunns Wool- 
sonienes perpjovė 
panaszei kaip 
Motina pasilikus 
pradėjo kenst badu 
morfiną idant 
nelaimes 
to, jog abi inotores sutiko atirn- 

var- 
g\ venima ant visados.

1 illOS

< UI

‘ ‘ velniszkais 
nepaprasto 

Stovylas bus pasta 
salutes, South

buvo 
U' ’kiiim.

I < IAO11,

ka-

Mrs. William 
mot ina i

snu.
tur-

gerk- 
iszkeliavo

sau gerkle, 
padare t<»vas. 

su d u k tore, 
ir naudot i

užmirszt savo
Aut galo daejo prie

Hi sau gy\’astes ir užbaigt 
gi nga

I
Moterėlės, duokite vyrams 

daugiau Huosybes.
;\na

IIU(\JO

toki pasielgimą senolio, palie
pė apleist priglauda ir pasijesz- 
kot sau darbo.

Suttoniono sako, buk serga 
džiova ir negali dirbti, o josios 
vyras serga szirdies liga (o gal 
ant proto serga.) Isz pradžių 
Jonukas svilino padus in akla 
mergina, bet kada pamate Kat
ro insimylejo in jaja. Sultonas 
neturėdamas pinigu
pekszcziaH in Middleshoro kur 
ubagavo, o kada surinko už
tektinai nikeliu ir desziintiikii, 
sugryzo iii priglauda pasiėmė 
savo milemą ir iszpiszkino in 
Pineville kur juosius siiriszo 
skvajoris mazgu moterystes.
Pasiliko milijonierka bet ne

paliauna dirbti.
Breckenridge, Tex. — Pana 

Elzbieta Hardin stenogral’iste, 
nusidavė prie darbo in dirbtu
ve norints netikėtai pasiliko 
milijonierka. Elžbieta yra loc- 
nininke 40 akru fannoles 
Smackover, 
ties apio dvieju milijonu dole
riu, nes jeszkotojai surado ant 
tojo lauko aliejų. Mergina sa
ko, jog myli savo darba ir ne
paliaus dirbti, norints yra ver- 
a • 1 • !  _______

40 akru
Arknnsuosia ver-

(’hieago. — Ana, vakaro 
(’barb’s Vessoy melde.savo pa
ežiu les idant 
iszejti iii kliuha 

savo

pavėlintujam 
pasilinksmyt 

su savo draugais.
staezei pasakė 

pasilikti

I ’aeziule 
paliep- 

na-
*‘n<>, ” 

dama pasilikti (’zialiukui 
mie palinksmyt vaika ir jaja. 
Ku turėjo daryt žmogelis.' Pirk
ios namie nenorėjo pakelinei ir 
nuėjo gult. Ant rytojaus pa
ežiu le iszgirdo inifgkanibarijo 
vyro szuvi, kada nubėgo ant 
virszans, rado vyra nnsiszovu- 
si ant smert.
mo, lai moterėles ima pnveiz- 
da, jog vyra negalima nuolatos 
laikyti ant virvutes kaip szuni.
Sėdėjo kalėjime nekaltai per 

25 metus.
Washington. — Prezidentas 

llardingas davė parduna Char- 
neri Tidwell, mhiszyto inclijo- 
uiszko kraujo indijona isz szta- 
mo Clierokcc, kuris radosi val- 
diszkam kalėjime Altilnta per 
25 metus už žudiusta kurios vi
sai nepapildo.

Indijonas likos paleistas ant 
liiiosvbes 
mirszfanczios

Ant rytojaus na-

Isz to atsitiki-

/

ant pripažinimo 
Mrs. .James 

Brown, kuri pati nužudė savo 
vyra, mesdama kalto ant indi- 
jono. Motoro turėjo 82 motus 
ir nužudo savo vyra isz užvyde-

I." .. ...... N. n. ................................................................... y.

Rūke lovoje — sudegė 
ant smert.

- Fredas Solow, 4(> 
, gulėdamas lovo- 

pypknte o kada 
užmigo kibirkszlis iszkrilo isz 
pypkes nuo ko užsidegė lova 

ant smert. 
kurie gulėjo

bji'io, Pa. — 
metu senumo 
jo užsidegė

-- WaNeris 
nuteistas ant viso

ir Fredas sudegė 
Jojo du draugai, 
tam paežiam kambarį jo baisei 
apdege ir randasi ligonbnleje.

Nepaprastas kalinis.
Saginaw, Mich.

Bubba rd,
gyvasezio in kalėjimu, yra vie
nu isz nepaprascziausiii kali
niu ezionais. Likos jisai nuteis
tas už nužudinima savo vienuo
likos metu dukreles, kuriai 
perpjovė su britva gerkle, no-

Laike 
ant

rints labai jaja mylėjo, 
teismo neisztare žodelio 
savo apgynimo, ar buvo kaltas 
ar ne. Pati ji atlanko kalėjimo 
kas diena. Kada jiji nuvede in 
kalėjimu ir užklausta jo ar yra 
kaltas, atsake: “Ar manote, 
jog mano gera pati atlankimdu 
mane kas diena jeigu bntan 
kaltas tai žudinstai.’ Norotan 

viską did ko 
mvloma kadi- 

ki, bet tasai laikas da neatėjo.
Mirė turėdama 126 metus.
Jono, (’a I i f.

šie Cannor,
metus mirė pakabioje Jaekso- 

dangeli kartu kal
inate, 

irta

alsu ko:

labai 
nužudžiau

pasakyt i 
savo

! i

- Indijonka Su
turėjo 120kuri

m*. Senuko 
liejo* milijonams, 
kaip Moksikonai 
pribuvo in Kalifornija. -

Kunigas aresztavotas už 
apgavysta.

Denver, Colo. —

Imk 
pirma ki
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34 METAS
..... .... .............. ..  i......

Isz Lietuvos
Kad tai butu Amerike!

Rokiszkis — Pereitas Kalė
das mes pasitikome su degtine. 
Sztai kiek Rokiszkonai per Ka
lėdas degtines iszgere. Namon 

1 kvorta like-parsinoszta
riaus, 283 kvortos konjako, 897 

paprastos
Trakt ieriuose

qq 1 • b r

M* i
'■Ii

Isz Lietuviszku Kaimeliu k l1
-------------------------------------------------------- • ...................................... ...... ............................................................. ......

i szviežiausin ir 
Suszelpkite- --------- ? ■ geriausia tavora.

Hartshorne, Okla. --Gm-lru- SJ,V<» tautieti kuris koki laika

KŪDIKIU MIRTINGUMAS 
NUKREIPIAMAS.

kvortos paprastos degtines. 
Trakt i oriuose iszgortft 
-kvorta likieriaus, 98 
konjako, 562 kvorti 
konjako. 562 kvorti paprastos

Tai 
karta 

praszau skaitytoju mum atlei
sti, nes sziais 1!>23 metais sii- 

IGreitais motais 
Rokiszkonai turėjo 14 traktie
rių. o szaisz motais tik trys be
liko. ir tie blaivininku prieki li
roje. Buvo sumanyta visas 
smukles panaikinti, bot tam su
manymui kaikurio Tarybos na
riai prieszinosi. Bet kaip nesi- 
prieszins. juk ir patis 
kn> 
me.’

181 
kvortos 

paprasto

II

degtines, 13 baczku alaus, 
bent uliavojom! Bet szi

hlai vesime.

Buvo

Imteliu- 
glainoneja. Su laiku tiki- 
ir ta> tris >mukles uždary

ti, nes
blaivus 
degt i ne.'

Valdžo lie
pė areszlavoti kunigą Walt ori 
Grace isz Arvada, Colo., už ap- 
gavysta, nes permaino paveli- 
nima ant ižgavimo arielkos isz 
Kentucky va.ldiszko magazino, 
viso penkiolika baczku. Valdže 
davė jiavelinima ant isztrauki- 
mo .vienos baczkos arielkos 

vsonn žmo- 
kurio randasi priglandoje 

Mallon Home;
Valdže surinko davadus, buk 

kunigas prikalbino pordetinia 
kliosztoriaus miniszka isz tie
sios priglaudus idant pasini-Į 
pintu pavolinima 
baczka

da Baidokiene tapo suaresz.tno
ta ir nuliamda penkiais motais 
kalėjimo uždur\imi ir pnrdavi- 
nejima svaigiiiancziu gėrimu. 
Apart to, jai dar uždėta pinigi
ne bausme $5,1 KM), 
yra alsisyrusi mm 
Karta vvras Adoma 
buvo j 
pa geibu 
vyra iszvijo isz nanfn 
g: 
ma.

Kol 
svaigalu bizni, lai laike pas su

irt mikli burdingieriu,

sirgo ir dabar užsidėjo biznoji Darbo Sekretorius Davis, jo
! idant isz to padaryt szioki toki įkalboje apie kūdikiu mirtingu-
gy vemma 
savo tautieeziams.

tarybon rinksime dorus 
žmones, kurio supras 
kenksmingumą.

baczkos 
kaipo gyduole del • 
niu

pargabeni i 
arielkos, kalbėdamas, 

buk arielka likos padovanota 
per turtinga ezikagieti. Valdže 
sako, buk kunigas aplaikes pa
ve Ii n ima, permaino ji ant par
gabenimo deszimts baczku, ku 
rias liepe nusiunsti pas savo 
motina. Vėliaus parasze mi- 
niszkos pravarde ant kito pa- 
velinimo ant kurio aplaike ki
tas |lenkes baczkas.

Kunigas iszsikalbinejo Imk 
liepe arielka pristatyt in moti
nos narna, nes bijojo kad apie 
tai neiszgirstu banditai ir ne- 

isz priglauiszvogtn arielkos 
dos.

Kun. Grace yra vienu isž žy-
kuniguminusiu katalikiszku 

K o lo ra (los d i eeez i jo i.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda bnezerne. Geras 
biznis. Parsiduoda pigiai tik
tai už $500. Atsiszaukite ant 
adreso. (ni.30)

.los. Raibick x
125 Seoond St.
Girardville, Pa.

............... .........——.-M........   >--'T

REIKALINGA.

Baidokiene 
sa vo v y ro.

I laidoka
su

vyras
pas ja sugrižei lai ji 

bu riji ngieria us.
o paskui

ivo visiszka nuo jo atsiskvri-

geresniu 
kuo

savo

Baidokiene dari* isz

\(? g
ris iszgvvenb apie1 
darbo. Dabar 
toris papuolė iii beda, lai 
dingierius 
keiais.

No tiek gaila tos moters, kiek 
gaila, jos asztuonin 
(hd kartais ju t(ivas 
juos 
ga

g

iszvazjiavo

ku- 
-1 melus be 

kuomet mo- 
bur- 

savais

jeigu žinotu apie 
ju padedi.

I’irmiaus Baidokume

\a hk u ežiu, 
suszelptii 

vargin

nepri
simindavo apie savo vyra, bot 
dabar, kuomet vede in 
ma, tai suėmus rankas
si prie pirmojo vyro: “ Adomė
li, ralavok!”

Vietos lietuviai stengiasi pa- 
linosuot Baidokiene po kauci
ja ir atnaujinti bvla.

“K,”

kaloji- 
szauke-

— J. Szvilpūkas.

Frackville, Pa, - A t si lauk vis' 
nosenei A. T. Racziunui su ju
damais paveikslais ir ant ryto
jaus nuėjus in gel'Žikolio stoti 
atsiimti aparato ir filmu, pasi- 
rode, kad bagažo kambario du* 
rys iszlaužtos ir viskas iszvop 
ta. Nors gerk. Racziuniis su do

st r o p i a i i s z i e sz k o j o 
miszka,

vienok nieko nerado. Tik vaka
ro pareina tūlas angliakasys isz 
darbo ir pnrnesza glebi filmu, 
kuris papasakojo, kad tolokai 
nuo
daužvti boksai ir 
Inkai iszmetyti iv 
<lraikytos apt krumu, tad jis ir 
pasiėmus tu paveikslėliu glebi. • 1

Tuomet Itacziunas su dvdek- 
tyvais atatiko keliu prie savo 
nuostoliu, kuriuos apakailliuo- 
ja in $1,200 dol. ir sulig Rpcziu- 
jk) paroiszkimo, jau yra antras 

jam sziaiiie
.sezono. Yru manoma, kad <‘zio- 
nai darbas pavyduoliu-bandi- 
tu, nes tikri plesziknj paprasti 
nenaikiiia 
jiems netinka,, .

tektvva i s 
miesteli ir apylinkių

I

miestelio miszke via su- 
maszinu ra- 

l'ilmos išz-

toks atsitikimas

Ne jaiuia moterė arba mer- 
fina per virsz 30 motu prie na- 

szoimvna. ii t
Del pla-

m u darbo.
Darbas ant visados.

'i,! ' < f

Maža

tesnfti žinių kreipkitės ant nd-
(

J. Malinosp
reso.

_ f

tu " daiktu, kurie

1
Big Run, Pa. Del visu ge-oig xv u ii, ra, —- i 

rai pažui^tnnuvsj D. M. Czoson'is

Tamaqua, Pa. -- Szosziu me
tu Iremike. duktė Antaiio Ku- w
rowskio, likos sužeista pavojin-Į viena milijoną kūdikiu, 

turėtu užaugti in drutus 
T2. 

nuvažiavo toliaūs, bet likos su-1milijono kūdikiu

ket virt
ini rszta 

Kas keturis

ir drauge patarnaut imi ir reikalingumą 
paslaugu duoti vaikams 
geriausia priežiūra, sakei.

i * ‘ Kas met Amerike 
dalis milijono vaiku 
pirmais metais.
metus mirtis nuo motinu atima 

kurie 
v v rus 

‘ , rTns ketvirt-dalis 
kas met yra 

imtas ir pastatytas po 500 kam neprižiurejimo auka, nes Darbo 
Departamento Vaiku Biuro ži
novai mod, jog nukreipi 
mirimus tik vienas dalykas rei
kalinga — priežiūra, ’rinkamos 
gyvenimo aplinkybes, tinkama 
medikaliszka ir dabojimo prie-

gai per t roką, kuri vare 
S l<(* p >0 'i s z I*j 11 s t o n d .

.J IU iZ< I s
D rė i VeriM" moteris.

cijos už važiavima apsvaigin
tam padėjimo.

Nesquehoning 
šia likos užgriautais 
anglekasiu praejta Sereda. Ne
laimingi radosi 
szimts valanda bet visi likos 
giliikningai atkasti, Nevienas 
mane jog daugiau roges savo 
milemuju, o kada likos atkasti 
neiszpasaky tinai 
Buvo tai daugiausia 
ir Italai.

t uos

kasy klo-1
trileka I 

1 . r*
iio žemo de- žiūra motinai priosz ir po kndi-

Sugavo vagi.
Kamajai I 

lapo sugautas 
ir aruodu vagis. Kai-kurio 
žmones daiktus atsiėmė. Plūgai 
akeezios ratai, drapakai, 

rasta 
nubaudė

’ Bol iau labai 
turtingas buvo, kalėjimo atimi
ni st racija ji minksztai laike — 
gavo progos pabėgti. Dabar 

vėl bijosi, kad 
neužmiisztu ka 

turi 40

Sz i oje pa ra pi jo je 
garsus kleeziu 

vagis

ožkos,
\’agyli
tams kalėjimo'

ba-
suslepta prade

dviem mo-

džiaugėsi.
Sla voką i

ŽYDU MESIJUS.

metu atgal,Keletą desetku
Rasiainiu miesto gyveno žydas 
kurpius (sziauczins) kuri visi 
vadindavo “Joszkis,” insimy- 
lejes jis iri viena žydžiuke ir ja 
aptaise. (Kaip žinoma toki da
lykai žydu tarpe retai atsitin
ka.) Joszku ome baime, ir gai
lestis, ka<l jo mylima Sorke už 
tokius darbus paskaudys, nes 
žydu lalmudas toip rodo.

Sumasto Joszkus gera misli, 
ir persi redes kitom drapanom 
iszsipaiszinos veidus, užsilipo 

ir pradėjo 
szankti, kad

ant. žvdu iszkalos 
kaipo pranaszas 
greit gims žydu lankomas me
sijus isz žydelkaites Sorkes. 
Žmones pamato Jokius stebuk
lus, susirinko isz 
paklausyti "v •

t

si jus isz žyde Įkaites

lakamas kudi- 
su-

kio gimimo, ir 
kio dabojimas kūdikystėj 
stabdvs baisu skaieziu mirimu.

Kudikiu mirtingumas 
tautiszkas problemas, 
liszkas Kongresas ta mate ir 
bando isznaikinti. Sziais 
tais $1,240,000 
fondais buvo paskirta 
sinti valstijas tinkamai prižiū
rėti motinyste ir kūdikyste. 
Trisdeszimts trys valstijos pri
ėmė dali to fondo ir jau pradė
jo savo darba pagelbėt i 
nas ir kūdikius.

Tas darbas pakelia I 
no simpatija. Matome to apsau
gojimo reiikahi kuomet žinome, 

jog yra 17 szaliu kur i 
saugiau tapsta motinos 
czion 
szaliu naujai 
ri geresne proga iszaugt in svei 
ka kūdikyste.

Apie vaiku darba 
rius 4 4

Kongresas

(»• o

vra
• '■

Federa-

me-
l\‘deraliszkais 

padra

moti-

kiekvie-

moterys 
negu 

Amerike ir devyniose 
ginies kūdikis tu-

tik

gavo 
Kamajiszkai 
neatkerszytii, 
ar nepadegtu. Vagilius 
margu žemes. Kad jis pabėgo— 
kalta kalėjimo valdžia. Jei ko- 

kalejiman atvaro, ir 
nors tik jis keletą parų 
mos teturėtu, — laiko ji kaipo 
didžiausi nusikaltėli, bet jei tur 
t i nga atvaro, nors ir didžiausi 
nusikaltėli, lengvai laiko. Pęp- 
daug nedeisybes!

k i varsza
baus*

pa-

m

Vage dolerius isz gromatu. 
• Abeliai Rokiszkio apskr. ■ 
22 d. sausio sz. m. Abelių 
szto virszininkas nuvvko Ro-
kiszkin ir norėjo iszkeisti do- 
hirius in litus, bot nepasiseko. 
Nes doleriai buvo iszimti 
žmonių laiszku, kurie ateina isz 
Amerikos. Keieziant jam dola- 
rius suome ji milicija ir patup
do belangen. Prie tardymo pa
sirodo, kad visa laika jis nau
dojosi valdžios ir žmonių pini
gais. Virszininkas buvo labai 
didelis girtuoklyste ji ir prive
du prie to nusikaltimo. Jeigu 
.valdžia rems 
tuomet musu tauta prieis prie 
bedugnes kraszto.

Lenkai užklupo ant Lietuviu.
Kaunas. — Kuopa Lenkisz- 

ku neregulariszku kareiviu už
klupo ant Lietuviu artimoje 
Poslupku, užmuszdami asztno- 
nis ir sužeido keliolika. Muszis 
atsibuvo neutraliuoju zonoje.

gaiš.

isz

i

■

le prie to nusikaltimo.
girtuokliavimą,

4l

Sek reto- 
flavis sokaneziai pasako:

Apie milijonas ir pusi* vai
ku ir morgaieziu stoja in darba 
priesz laika. rTas darbas sunkus* 
visokios valandos ir tuoj vaikai 
pasensta. Priosz jus stovi
darbas ir galas to darbo — ka
pas. Bet taita dar supranta ta 
pavoju. Du syk Suv. 
Kongresas bando insteigti in
statyma kuris užbaigs samdy
mą. mažu vaiku pramonėse. Du 
syk Suv. Aralstiju Augszcziau-

miesto 
paklausyti praiiaszo kalbos. 
Žmones isz to szaipesi, o žydai 
gyva szirdimi klauso. Palieeis^ 
kis drangoje stovėdamas pa- 

A kto javo oteę bu- 
(kas jo tėvu 

“Joszkus sapožuik 
kurmius) atsako*;pranaszas.

Bet kada Joszkis nulipo nuo 
žydu iszkalos stojo, pertikrino augszcziausias teismas 

laikydamas pnio

klauso: - 
dėt ? 
i 4

> >
i (

VISO

y i

Valstijų

Ramybes laszai.

bus.) ^jas teisinas rado, jog sulig mu-
(Joszkus Fed era i i szkassu konstitucijoj

Kongresas neturėjo autoriteto 
priimti

Mama. Szo tau Jortttk gražu

kad-gi pats Joszkus in prana- 
sza<pasiVertes; Žydai nebodau- 
gio Imt nžmuszo, ir Sorke norė
jo prigirdiuti, bet palicijo ne
prileido. Palaukus kiek laiko 
Sorke susilaukė dukterį, ant 
nelaimes Jošzkaus pranaszys- 
to neiszsipildo, 
Sorke ansivedo.

toki ’ instatyma. Gal 
prisi- 

kon st i t nei jos 
gerai daro, bet Su v.

o Joszkus su

Valstijų 
žmones gali nukreipti ta bloga. 
Valstijos instatymai gali būti 
pertaisyti, id daugelis valstijų) 
toki instatyma invode. Pataisy
ti ta,'galimo prie. 1’ederales kon
stitucijos 
cyvnif ii

velvku kiauszini duosu.
Jonuks. (povalandi verkia.) 

Mama, mama jnu nebara Riau- 
szinio.

Mama. O kur dingo? ar ato
me kas, ar pametei, ar 
žei

Jonukas. Ne asz ji suvalgiau.

sudau-

klibu 4

Lunatikai 
vaikszeziojo ant 

pridėt priedą. Gal,tėkmių menulio, y. . • i • -A :

(beproeziai) 
stogu po in- 
o paprasti
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KAS GIRDĖT Kad Fordo žodžei iszsipil- 
d y t n k anų ogreic zi ai i s i a.

Nuo kada Rymas nesutikp 
su Italijos karalhim, popiežius 
neapleisdavo savo sodybos, bet 
dabar užėjus sut^įjįa ir val<D*e 
gyvena sutikime su popiežium* 
tai popiežius ketinu iszvažiuoti 
szimet atlankyt stebuklinga1 
Lourdo vieta Francijoi.

Motores no \ ta sutvertos aut 
idant drauge su vyraisto7

u

su

Da turimo keliolika skaity
tąją kurie iižmirszo ar negalė
jo prisiunsti užvilktos prenu
meratos. Geisdami juosius tu
rėti* savo puikioje szoimynojo 
skaitytoju, iszsiunteme para
ginimus ir tikimės, jog atsily- 
gys greitu laiku. Po praėjimui

. laiko busimo priverstais snlai- 
kvti laikraszti. I

L - — --------------------------- ---------------- -- - ----------- . --------- - --------- -- ■- - . ...... , , .. ... _____  . _ . _____ ... ________ _______

KAIP_JAUNYSTES PRASI-' mnis gali lankyti speoiales vie- 

r> ir
. • ’ ' ’ r,r 
priversti

’ , ( . ■ V k . 1

I
ŽENGIMAI PRASIDEDA, 

' Į ---- ----  . ... _
Kaikraszcziai f pilni su viso-

/■ ■ 7 :;J
stu ieszkpjiu|ąi^ prasikaltelu, 
ilgoms ir biangicpris teinoma

kioms pikta<b)ryątėms, polięi

ilgoms ir brangioms luinoms
byloms ir taip, toliau. SkuHiint 

kaip tu prasikaltelįii
’ M'

szu mokykit! kliasa«, d'1 h Li“ 1* • ' ’ 1 1 ?h “ y \ 1 • 1 • ' f

pramokti kaip sknitiyU ir hį- 
szyti. Ir kuomet , / r^‘} 
dirbti, tu ret a4

ISZTIKIMI NASZLIAI.
Deklemacija.

ŽMONIŲ LIGOS.

szyti. Ir kuomet
Mį • ' , A .. MĮ • - -------—----- w

.,1“’ ,,, ■

N tok*) paša u I y j, nesi te ns i a
k

Raszo D-ras K. Grinius.

spaudžiami, ima kai kada ir in- 
auga in’ mesas, pasidaro užde 
girnas, labai sj<aęu$la. ir neduoda 
vaikszcziot“

Reik mesti smaili, siauri ba
tai, apsiaut vyžomis, naginė
mis, pantap]jais. Ant patinų- 
sios vietos kloti irz vaistines 
pasiėmus, nors Gulardo van
dens ligi uždegimas sumažeą, 

stengtis nakolt crirg-

4* i!

1
į'

I

■Į

vfliksžczioii,
Ka d tn i b i i tu ajnžj ha,į.

■ " ■ rn ' »<” ... ' t ih * •'J J J Lh„ rpuvziii^ti, Nopihip prett) vaiapi 
topstu nestrop^. ne <H; kitko, 

,ti kenp intėlpnc,

pnežippb Tuoj po verksmą, po liud-
iko, 
im® 

jog netni-

nvbiu’ * *
■r Vol siigfižta mums džiangs- 
J mai.

7
sios vietos kloti

nors
♦ ik (teito, jog lengvii i pnatunjA 
ji kenp intė^tpe, ir jog netiij- 
kamtuz^vpuni.
iszinpĮiyti gerus pripratimas 
kaip ir blogus.

apie ta viską, ar nors syki pa? 
mastei 1
kriminaliszkas gyvenimas prą- 

isidejo — ir ar negalima sustab
dyti pat pradžioje.

I st eigitna prasi k ai te I i u 
; ta klausima,

Tik prideda milijnus doleriu 
I nrio miluti viilk! iyyL’ii ir Imdiu'z. 

mię- fluidu, ir skaitlynes rodo, 4 i • ■ 1 . "■ » fe t * 1

ią prasizepgiipus, Buyo

moli kariijpmepf, Vilniau^dį)?-'las.apgusm kalepmnosi* 
1 riktą, »Sn. L iri u va, prniqįitqp|as prayi|yUhPndetjr i n ‘ 
kuras, kųriapiv turės da^yv'aii- palminį

pnbandnua sisteuią, sidj 
rios vajknĮ pūdyti prie nopna- 
ijs5slui.ąnlįhfeWlb ‘V tas kasztii-

PU;
i- 

.■rV'j'TV’T,-. ■ Į -■<-;.

ipe( vąj^aį p(dį)to^uo|i ptilae 
symos luiv(» pasekniingosni,<.

Mes. supra tame* Jog daugelis 
vaįku ir( inergaįyziiL kurie pir- 
ipa syki suaresvJiiti už instaty- 
ppi prasi žengime nėr,

Lietuvos vyriaus v be t’ • nu- stai^u neiAzrisz
in-

nesztn sunku junga gvxei^me spendė nepripažinti santarvės
• arobąsudariu tarybos iszsprenjprie musą valstiszku ir lautisz-suir dalytųsi su juojn vargais.' 

Juk Adomas ir. be josios gyve
no laimingai rojujt*, o tik tada 

kada Jevir, likosturėjo beda 
sutverta.

buk mo®Astronomai spėja 
turėsimo saules szviesa dn už 
kqkio 86 milijonu melu. Nors 
dabar lengviau atsidusime ži
nodami apie tai, bet kam rūpin
tis apie ta kas atsiliks nž 86 
milijonu motu.

kqkio 86 milijonu metu.

Vasara ketina iszkilti audė
ju straikas. Darbininkai Fall 
River. Mass., spiresi jnididiTU- 
mo mokestios ant 15 procento. 
Szimtas dvileka 
res sustoti.

Jeigu anglinis arba aliejinis 
1 rustos paroikalanjo nuo žmo
nių daugiau už savo iždirbima. 
žmonis turi mokėti, nes kitokio 
iszejimo nėra, kas nemokės ta
vom negaus.

Kada darbininkai spiresi 
dauginu mokesezio tai jiems 
atsako; “ojkite namo ir gera r 
npsvnrstvkiie, o tnoin kart pa
siliksite ho darbo. ” 
kni ne gali pasiprieszyt to
kioms organizacijoms nes patįs 
yra silpnai susiorgnnizavia. 
Gera orgnnizaoije yra geriau
siu g

ne

iszmpĮiyti genia ))ri pratimus

Reikia vaikus lavinti su lyg

l)ar nesena pasakėlė
Noriu tamstoms pasakyt, 

Nelaikyk ii tai už bloga

,i ■ į 41 m i i į |

dlmm lĮupuomi Vilniaus 
stos ii’ Vilniaus distriktas 
vedajpas 1-enkijai.

Lenkija. pradeda. koncout
Al! t Ji

pa-'jog toks vaiku sulaikymas 
miliieipia ' . \

))ipT)4yta, jog didąli^ piocou-
n n Ii re i

i, bpvp 
jaunystes

j u na t tirai i szk 11 gabumu. Turi
me pa vėlinti jiems prigulėti 
prie invairiu vaiku ir mergai- 
cziu kliiibu ir organizacijų. Ir 
tęvai turi 110011“ linksniui ūž
ia i k vii.

■ v Ii, . T' 4 1 4

“ pradeda su
prasti/l^fup svarbu, tinkamai

Meldžiu niszkiąi paklausyt...’
Pusiaiiainžio ineiu vyras,
Būtent vardas jo, Pranys,

Pasiliko uet ikethi 
' 'i 1 ■ i I jJ 'L li^i

Ant kiek laiko jis naszlys.
Jo geroji inoterole
M i ;

i

t rikte. Su, Lieiuvji
* fe ' fe ■» 1 . 1 fe k • * "■ į , A • . a

t • *

\T iena va Pt i ja i n vedė uji n ją,
kuras, kuriame turo* t ' « vi . •*ii ir Kprijį

Jpi SzaįpH, lieUivip, naf??f|5 
tipe ‘ orgaiiiztipja, reinipmi, 
Amerikos lietuviu, draugijp
tipo < .
Amerikos , .................
nuspręs pakelti puolinui su fily

uilįg km
rio? vajkiiĮ padėti prie nopmi-

1 Mokykloj tik pradedu su-| 
prasti Ipiip svttrbu tinkamaiI 
siižinpti lipdei vajlpii nelpnl{o| 
mokyklas. Jau keljiipso mie,s- 
tuose “dykūnui a Ii e ir ii n u s ’' 
(frpai“(>fljęer) vieloję pipsaip

moįyyktos. Jap keliupse pii(į$ 
‘.‘dykumų aficioriaus ’iUG Y \ ‘ 1 !

Dievas szinike ja... 
įganyk likos.■ vienas iiaszliu, 
Palaidojo gražiai ja.

Ir vainiką graži ii geliu, 
Paaukavo isz szirdies

11’ suriios7>p'-bddot,nves

Kruvinas szlapumas. Jis esti 
raudonas arba .tik rausvas. Ga
li atsirasti isz pūsles ar szlapu- 
mo tinku (inkstu) uždegimo, isz 
t n daliu afedogu, isz akmenų.

Visumet reikia skaityt snn-
kini susirgus ir gydymo ne die-’ 
uos nevilkinti. Ugi gydytojo

Žgult- ią lovrt ir Inoj pereit | 
pieiiiszku valgiil • lsu*

Krauju sptoudimas ar kosė
jimas. Sįors kartais isz dantų 
Hmagenn krauju su scilėmis ro 
(tusiu bet (Jnžniatisini isz pl:iu-

Tolinu
ždanezios vatos gabalėliais na- 

prie go“ ka<l jis ąugtu viiszum, nie
Žaizda knsilien 3 kartus

jilauf nors virintu vandeniu su

j imas, ><)rs kartais isz 
smagenu krauju su
(losi,, bet (.inžniiLiisini isz pinu- 
ežiu, Visi pa))rtist,ai mena, kad 
krtMjjais siniMp^iplis ] duuezi 11
džiovos paimtas, bet ne visada 
tnip yra: ir (laij/riau

t engti s pakelt girg-

. siu Vilpip, tuomet karus noisz- 
vęiigi innf.

vo tik as/Junla dajiį kiek 
thiįtyjuo*;ą{Upe. dpisziiiotu ir k,upt

fabriku ta

birbi n inkai

Darbinin-

inklu pricszais t rustus.

Pereita- savaite Ne
H Ii Ji i . ’■ I i “IT

Pereita, savaite New Yprke 
pri vattoz.ka, tani LViąo “anka, hu-

(langiau.?ia
” | 1. m:, * ''

vo uždarytu, ir hikstaneziai.ne-
turingu žmopiu, 
Italai, pasiliko be 
viso mv

h f ’ - « į

gyvenimo taupynąiį pra
nyko. Su, tuo at si t i kimu Gene- 
ralis Paczto virszininkas iszlei- 
do forma)iszka praneszima.

Žiūrėdamas in ta atsitikima, 
Mr. New, naujas paczto virszi- 
ninktes, insake iszdalinti 25.- 
OOO knygeliu. ItaĮu kalboje, ir 
iszdalinti 
“East Side

Kadangi

ceuto, ir jir vaikai: jie
, blogus 

nonnaliszkai,vai- 
ęa|i tapti gerais pilie-

1 1 < r > ’ * i ’ ■ ■ . « t i 11

dyla mokytoja, kuri lanko vai- 
kn iutp)p,s ir bąmlf), surasti lm- 
dlisi praszplįnti priežastis.

Bet ir mi(sl;is imi pjigelboti.
t 

/ Z / ’*•1 ,ph K
reikia 1 n steigti da u -

. . - n i 74 ici ji 1, ir p? i si ho v i 11 i nip t v i etų.
Vaikai

k vbiu.

Rirniiansia reikia, 
lin kybqs, 
ginus geru vaiku kliubp,

■ I - 1 ' ' L; • ■ . *

czystas :ip -

reikalauja goru aplin
" ' - i

York

Sovietine Bosiję stengėsi vi
som pajėgom praszalinti visa 
tikėjimą isz tarpo savo gyven
toju. Jaunumene komunistisz- 
ku pažiuro visur turėjo de- 
monstracijos apvaikszcziodami 
praszalinima tikėjimo. Užims 
daug laiko tiems pasiutėliams, 
pakol visiszkai praszalins ti-Lfinni
kojinio isz 
pmszcziokeliii kurio 
tikėjimo turėjo suraminimą, o 
del*tokiu soviatiniu pusgalviu 
tai gali apsiejti ir be tikėjimo.

Karia žmonis pradeda t vir
ty t buk flora Dievo, tai nerei- 
kftlauje ir jokiu tiesu, tada ga
lės apgaudinėt, vogt, žudyt ir 
t.t» kiek tik norės. Czion Ame
rika butn pavoju 
gn nebūtu pripažyta bažny 
ežios ir tikėjimas. Tokia kova 
prieszais Dievą kokia veda so- 
viatinęjo Rosi jot jau pradeda- 
naikint mondiszkuma, žmonių.

Nėr ko atebetis, juk ku Die
vas. goidžo nubausti, tai pirma 
jam .atima protą, — panaszoi su 
bolszevikais.

szirdžin milijonu 
vien tik

gyventu joi- 
pripažytn r

Suvienyti Vnlstijei sziadien 
yra turtingiausiu sklypu ant 
svieto. Nekhrie žinunai apskai
to musu tnrta ant peukesde- 
szimts bilijėnu kas metas, o

tar)> Now 
gyventoju.

liaukos savininkas 
nedarė pretenzijos varyti ban
kini. paczto virszininkas sako, 
jog tas baisus atsitikimas butu 
buvęs nukreiptas jeigu tie 
laimingi žmones
savo pinigus in Paczto Taupy
mo Systema.

4 i
ko,

ne
būta padėjo

Su t Mera syinpatija” jis sa- 
“tiems nelaimingiems vy

rams ir motoriniai daugelis isz. 
kuriu toje Redoje praleido nak
tis vaikszcziodami priesz užda
rytos bankos duris, veltui lauk- 

i sugiyžimo tu, kuriems 
padavė savo gjrvenimo taupy
mus, valdyžia, Tedera lo ar val- 
stiszka, negali sustabdyti padė
jimą taupymu in abejotinas 
rankas.

“Yra 
nubausti slaptukus ir 
tojus vieszo 
kurie apsaugoja pinigu indeto- 
jus, bet valdžia ir 
ii 1st pigiau t padėt u ve 
riuos stovi pati valdžia.

“Paczto Taupymo Systema 
buvo investa pagelbeti žmo
noms taupyti savo pinigus, 
aprūpinti saugia vieta, kur 
tuos pinigus padtei. Kurio no- 
nor indeti savo pinigus in ban
kas bot kurie nori jos valdžia 

j u pinigus, tiems

daugel ils instatymu 
sueik vo- 

tn rt o ir yra kiti

tolinus eina, 
už ku-

ir
saugia

gaj ir gali tapti gerais pilie- 
pzais bet per klaidingas intek- 
mes ir neprielankumus ka nors 
blogo pa (biro.

Žinoma, tarp vaiku, in 
atvestu, yra dauginus 
proto vaiku

zaminus

d o kelia kaip pasielgti su 
maliszkais vaikais, kurio 
gumoj. Protiszki 
suriszt i peržiureji- 

vai- 
Poks isztvrine- 

tevus, j n

teis- 
nepiliiQ 

negu ta r p visos 
szalies vaiku. Geriausi jauny
stes teismai turi protiškus eg 

vaikams, kurie nonor-
maliszki. Ir tie egzaminai paro- 

nor- 
dait- 

paband ymai 
su liziszais

mais ir su isztyrinojimais 
ku apITnikybiii. 
jimas inima 
namus, 
vieta, ju draugus ir intekmes.

Reikia.veikti su visokiais 
vajkais. Adenas isz papra.sz- 
czinusiu t y pu yra kiokspran-
dingi vaikai, ir už juos galime 
tėvus kaltinti, nes juos per asz- 
triai valde. Po to soika pi i<‘sz, 
giningi vaikai, kurie per daug 
jszlepinti, nepažysta jokiu rei
kalavimu apart savo noru. Ap- 
gayingi vaikai yra tie. kuriuos 
jiatys tėvai priprato ; 
Kad nors vėliaus ievai

T ....
vaiku 

mokykla, gyvenimo 
i niekines. 

• 1 1 • »

apgaute. 
i musza 

hž melavimą bet iszauga.’m me
lagius, nes vaikai lengvai seka 
kitus, ypatingai augusius. Nie
kintas vaikas ir ga l i pa virsti 
iipgavingu, nes nieks jo nepai- 

teisingai 
at lieka

ne-

Vaikas 1

NĖPERBRANGU.
■ " * . * ■ J '■ '

coi k iiiVienoje

borine rugszczin ir labai szva- 
riai laikyt.

Nagas karpyt nę apvaliai, 
bet tiesiog, kml stalus kampai 
pasiliktu ir 
mimo stogas pridengtu. Jei tai 

o))oraci-

apvaliai

gala pirszto kaip

i/

vis negelbsti, tad gal 
jos reikia.

Naktinis klyksmas (Pavoi

randasi:
szi r

lieinarojiis-
užsi-

» * 1 1 r " 1 M1 •.» j

Imp pri^žąsezip, knip 
dies liga, karbijs 
pas. i/iotoris aijtdtapąniii 
\ ndfiyinjj/s: * x 
Taigi pradėjus krjiujei.s spjfiu- 

uenusipjinti, gHilt lovon 
. Ugi

• 'I *< ' > * .1 111 ■„

p noct urnos.) ’faip vadina vaiku 
i
nei isz lo ima

t

Garnį gražias iszdnlies.
Piiinys payzia toip mylėjo;
Yerke, raudoj, dūsavo,

Kas Sfivaite josios kaj 
Atlankyti megdaVo.

Pirko gėlės, teise kapa;
Szi rd i gaila nemažai,

Kad paežiuio-tokia 
Ji apleido amžinai.

.ifeiiMifeiffMat .(■.(■ m.

arti sukaiiĮuiotas

...Mat. ten tapo palaidai jis, 
'Tai)) paf jaunas .Step's 

i;i
Nuliūdusia tiiom kartu:

Ir ta naszle ateidavo 
Savo \ yro fipvorktn. - ■ 

kita ir savaite

ia

m1 ran

j Szalyj,
■ Buvo ir kits naujas kap

krjiut iH’ei* 
jaunas pjirda\’ikjis norėjo p;i- 
orzyt \ iemi mergina, kuri buvo 
atėjus ka pirkti, ir pažiurėjus 
vieno brangaus eeikio. paklan- Diena

j Abu lanko tuos kjipns,
a i lesta ujo

?F’l Ir. paliko jauna parzi

>so. - - kiek prekiuoje'' 
Mastas prekiuoje kotu

ris pnbuezijivirinis. ..... Atsuko
imindfigei piirdnvilois.

Gerai, ui reszk man ketu
ris mast ns. 
na.

I kipraszo inorgi-

Alrež(‘ jei pasakyta miera, 
mergina pasienius veiki ir ei
na

suszuko

sąskai
tai ji UZt

per duris laukan.
< i užmokėsi i. - 

|)ai’<bi vikas.
Atsiusk t ji mist n 

ta mano mocziutoi,
mokes, nes už keturis mastus 
p risi o i s i szk a szczi u 
czijivimai. Asz dabar del tamis- 
los neturiu tiek iszteklians.

Pardavikas nuleido uosi, ir 
suprato kad yra už ji gerinus 
mokanti szposiiot.

16 pa bil

Valgiu Gaminimus
v (W.

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina

- • X -fe •■ii 11 '■ ’

prįvalo turėti szia knygtt 
ir jį; turėtu, rastis kįęlc- 
vioDąm»name, 162 puslapiu
ir ji; turėtu rastis kiek

t

Abu rauda, g;
Bet zi’irokiu) kas ežia bus...

Kad kiek laiko jau praėjo,
Kapai lapo nžmirszti,

< > jau uaszliai prie viens kil 
Prade j szi rd is snpirszt i.

N (‘praėjo tris savaites,
A t.sit iko :it virai,

Kad tie uaszliai nei gyvini t i 
Nenorėjo atskirai.

Tuoj snniide — prie altoriaus 
Tapo tvirtai suriszti, 
, () jau kapai .numintsin

Ūko visai nžmirszti.
Naszlys, naszlia pamylėjo, 

i si onis ž i n a n t, ' a t vi ra i, 
Apsivesti sukalbėjo 
Ir padaro gan gerai.

J. V. Kov

1

<lytk— i
ir parsikviesti gydytoja.

ir m,‘geri
karsztu daiktu, geriausiai vai

i daiktai ir gerti

y< lytojo m‘valgyt

gyt t ik szit llj 
szaltus vanduo.

• , I ‘ / h . >M|I ‘ *1

Kiidfkiu kol dina. Daugiau
sia vasaros 
^(■inti ir smarkiai

riksmą, jei isz miegu ne i*z >zio 
neini tildoma i. ( r 1 , . ' j "Y

rok t i. Pa rok e k i ok u ž m ioga i r 
rvtmet i ti neat simomi. Uga at - 
si randa isz didėlio vaiku ner- 
viszknmo, mažakrnujybos, kar
tais isz nosies ir gomurio ligų.

valgyt, nž- 
j (ahifi), 

neleist Jinkseziau kaip 2 valan-

Į duot i nakt in daug 
draust spirito gorimai 
■Jl 1h I E m.. D <4 a % Ir"* I < B M' M"'h. $ V lt JfM 'B V 1 ’W L 1 "1 
dmn praėjus po vakarienes gul 
ti, nepasakot ir nesknityt baisu 

“Į pasnkii. Paryeziais iszfrint ku 
vandeniu.

metu kūdikis ima 
viduriiiot.

trumpu laiku taip pusi“clbia,!
atrodo, daug į1 jrins jningim vandeniu, pnt-
aip huiin daz- p.pn]Ot toliau pripratus ir

mirt imisjog
pjisiuiirszt a.
niausiai nuo nethįkamo inaiMo.

'Tokiame ntšitiikime. kas
idiki brankina, tuojau tegul be

bim.'i daž

k n hesipransiat jau kiek» 1

niu vandeniu. J<‘i vajkas
szidte - - 

par

i
ga prie gydytojo. uos guli but ’’|pia miegodamas arba jei nosi«

1porvelu.
Norint

.kios I
įtraukt kūdikio nuo krūties kai 
Isztn vasaroso
tu metu. Jei nujunkius kudil“ 
užpultu I ()l(‘rina, tai tuojau/jei 

į tik gjilima. grįžkit 
'mo krūtimi arba gauk?t<
guiieziani I .. "
ežia

\’i>iiiiiet motin*** 
Į mir'sztn, ki

užkiima 
sies gy<

I iugabent pa no-

apsisaugoti nuo to- panr 
nivkumet neriu-! „ . .....; gus pr;

metu. Kūdikiai j
nujunkomi tik vesiu arba sznl-| —J-----

ligos.
vaikui paan-

prie, žiiidi- 
H ser- 

kudikiui kitu žindan-j 
moteriszke. Į

lonsužsi- j 
i(l ju szventa' pareiga 

žindyt kiidjki, kad nežindymas

CUN

2,310 LIE 
gali atvažiuoti i 

at< inanli

P’
dantį
vunui

m A: 
Lie,

ade- 
leal 

hVM-• h<. ..
czlausias rivb gltnfncnn: atvnžiuoli 
in Amerika, Žmones lurMami Cu- 
nar<l billet irs gali ant syk iszva- 
Žhioti, nes Cimnrd laivas plaukia 

Huropos bevelk kandimą, tez- 
Guuard Linija lydi kdlnpanijoa 
Ltetuvys alstovas, kurte palengvina 
va?.hiojanczlus isz Lietuvon per 
visus iBzolvio vargus.
Rž pataniHvima item ekstra kasrlit,

Del tolesnio informacijų kreip
kite prie laivu kompanijos agento 
savo mieste arba pate nreztanain 
Gunard .Money Orders apmokami 
J.leluvoje, greit, saugu*, imrapltuą, 
( *'----
2.*> Hrondvray,

a
OĮ

tai nedoTuinotiiuis kiulikio api-j 
pleszimas, beveik lygus 

idynmi, tai nuodėmė
pe nkt a j i Dievo p r i s a k ym j 1.

Laszuotas veidas ir rankos.
Ypaez tuo nesikėnezia jaimosj

nužu* I 
priesz ■ į

us..

V" 
o I-'

TIKR1AUSES KABALAS I

Arba Atktenglteaft PUslaptrzlii Atai- 
tten. Su pagelba kuztroni. Pagal 
Chuldęlazku, Perulšzku, Gralkinzkn,

Su puRelba kazlrtim.

Sergėt iw| 
iirsziot i!

vuale. Yra' 
tepalu, kurie nueda oda kaitų.' 
su laszais ir saules apdeginai, 1 
bet be gydytojo nedrąsu vartot. 
Neiszg'y<| omuose* 
— barstosi pudra ir 
veidą, bei 
reikalas.

’merginos ir motervs. 
saules nudegimo, tam 
žalia arba rausva

i
(TNAUJI LINE.

Now Yort.
y

t w *

M

Lietuviszkas Bankieriu* 
t■■ i f 111, 1 .<A "f * i w w *' 1 •'

ir Laivakorcziu Agentas 
J. G. BOGDEN

4 8. Main St. Du Beis, Pa,

gi
11 Iii

atsit ikimuose, 
nusidažo j 

tai jau paskui iltis'
7 Į

Geriausia su tokia Dievo do-Į 
vana n susi ta iki u.< 
liesigydžius.

• Iir perdaug |didelio formato. Drūtais 
audeklinęis apdarais. Pre
ke tiktai ... 

’ j-. . ,r' i|

IMK ■■Iii y

N ago inaugimas (U ugnis in- 
camatus). Kojos nykszezin mi- 
gaį,. ...anksztu modernu batu
. ....... .  .iiįHĮMiiK'OTlB »IR11' Mii<KK"lllWl»iiMl>*>iW nmM W*yi

1 -4ke tiktai .... $1.50
•*', • ' ••••’., r \ 1 į. ”Į

imk' *■ *»**!»■ i, i,»iy,«pn .-it, .nĮir-rr- in -t"“,-, ••i.-tii

W. D. BOCZKAŲSKASUO.
MAHANOY CITY, PA.

.a n k sz tu
■m

Tapsaugotu
Prtczto Departamentas per sa-

Paczto Taupymus duoda, 
pliftna rinkti mažas sumas, kn-j 
rios iszmokamos ant. pareika- 
toxdrno paežiuose.

Sunku paprastam darbjnin- 
ik ui pames Ii j q tau pymus, j i 

savo/ pinigus in

vo
tik-

nuo
skaitant laja inejga ant penkto S 
procento mio kūpi tolo, tai pa- k ui
sidaro tūkstantis bilijonu.

Gęnerotas Ludendorfas 
Herr Hillera, pakarsimoje gy
ventojus Vokietijos, 
darbininkiiH in kariumonia apt 
pradėjimo sukylimo Rnhre. Ci- 
viltozka karo gali iszkilti kožna 
diena Vokietijoj. Sukėlimą 
rengė buvusioje? vokiszki afi- 
rierini po kaizeriu.

sn

szaukia

Fordas pranaszauje, buk už 
keliu metii gerns darbininkas 
aplnikines ant dienos nemažiau 
kaip no ^eszrmts doleriu. Di-kaip po rleazrmts doleriu.
deli fabrikantai pradės naudo
ti orines maszinas del •gabe
nimo tyvoro, turės savo vandę- 
ninia pajėga, geležinkelhia, 

žalios medžiagos
pajėga, 

kasyklas ■, ir 
ant tozdirbitoo ta voro. Darbi
ninkai kas diena pasigerina su 
iszrfidihni nauju maszinu ant 
padavimo to, ka kitados reikėjo

- dirbti rankomis. Tadą darbi-

iszriidinni nauju

•i 1 r •ninku gyvenimas

S

turi padėt
sąugia vieta. Perdaug, žmonių 
atpranta nuo tąppymo, dėlto, 

uždirba mažas algas.
v » « I . •

jog tik rx1! V“ -- 
Bet ir mažinsi pinigus indeti 
in saugia vietą vis augą.

I’acztor Depariamentas 
daro fravo, duris visiems su pa
kvietimu prisidėti prie tu, ku
rie reguliariszkai t an pi na savo 
pinigus/’

at i-

Nuo 1918, rpeto Suv. Vaisi, 
iždą ve bilijonu doleriu ant su-• v 1 1 „XI • *'

szclpimo enropiszku sklypu. 
Nuo praaidęjimp švieti nes kg: 
rea, tai yra 1914 mete, Europa
aptoike nuo/Dodos Šamo pini- a • a fe '' « * * iginęs paszialpoa ir paskolų ant 
21 .bilijonp doleriu. | f "

Tokis t a i už i nįoresay i'ma#
Su y, Vaisi; in eui’opiszka.poli-

i *
ninku gyvenimas bus daug 
lenkams ir geresnis.

«

tikį; Teip toaioa sumos randasi 
deszimts bilijonai doįęriu ku
riuos A mori kak paskol i no, Ętv 
ropai ant veduko švieti nes ka
res.
F K1 f * * . ' ' .1 ■

so ir kuomet negali 
atlikti savo tikslą tai 
melais. Nieks ji nebara ir 
piokina kuomet pradeda klai
dingai veikt ka. nori.

kuris vagia, daro
ta-dėlto, jog levai mokjna, ar
ba.) perdaug laiko praleidžia 
puf1 galviu, arba blogus, drau
gai' , pamokina, ar per blogus 
pripratimui ar biednnmas ji 
priverezia. Reiikto surasti 
ra priežastį ir praszalinti.

Daugelis vaiku pabėga
mokyklos dėlto, jog negali už- 
siintorpsuoti. Ir kuomet vaikai 
pabėga isz namu, tai gal namai 
per: prastus arba namįe viskas 
rvetvarkoj. Yra a|sitikipu kur, 
kųunreti vaikai pabėga nuo jul 
mu, buvo nuvežti ant Tikiu, pa
dirbo ten kįak laiko, linksmai 
sugryžoJn namus. Ir tai)) ma

ro I e namaityt kokia svarbia 
loszia.

Vtflku Biuras su rinko l<u.i k u- 
riuos fakt us u.uo deszimts tuk^- 
•toncz r n p rn^ i k a 11 e 1 i u (va i k’n), 
paįndu isz jaunystes teismu, ir 
raportas rodo, jog 40$’“ tu vai- 
kili paęjo isz namu kur smortis, 
apleidimas ar. persi skyrimąs; 
levu smirde szeipiyna.. Kuy tė
vai draugpe gyveno, mo(timi. 
d i rb(o i r negu lę jo. t i nka ma i na- 
mtis prižiurėti. Svnybiausias 
roikaliLs yru motinu pensijf>Sf 
tada motinoj nebus priverstps, 
priežastim biodnumo, apleisti 
savp fya,įįus»

Vaikai įsu protiszka is trpkn-; 
ina’is P/Mtoti ir prv

T l ’ T r »■ > fe l i

žiūrėti. tįnka mosto ii įstaigose.
- ■ - .... t , «. ■» . -i . r J 1 ‘‘

Bet daugelis nui tokiais truku

ROYAL MAIL
“PAI’OttlJMlI KELIAS” 

IN KlJjKOFA
dienon klesoH kajutomia gapnis "O” 
laivai “Orbita” ir “OrdiiĮio” duoda 
Htnagn kelia in Hamburgu. Laiva
korte antra klesa $130./ 
JdesoB $103.50.

Pavasary pradfiu plaukti laivai 
"Orcą" ir "Ohio”

KO YAK MAU; ST K AM
’ rACK'bjr1.. OOMFAN Y*■ 

Sanderson A* Son, lmu. Agents

arba paa vlotlnluts agentus.

laivaį “Orbita” ir “Or<lii)io” duoda

’įi'cczlos
t

Hroailwiiy, Ne iV York,
arba pub vlotinhiR agentus.

’ " "*■. .. ' ■ ...............  * r ■ F
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Ariibifižku ir' Clgnnhrzku biirttniku. 
IszguldinejiniaH to klibate yra labai 
len^vas ii ktekvtenain gali būti su- 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
KatrA iszdeda žtnogauB ateiti. Su 
Salaniono NofiėF 4 ’
K ■ fell,<1 y.i,ii|»m»Iifefei..!, fefe fe,|. fefeg .mMfefe.il ^fei WItoiife I»fc4feiifel|,   M,*|> * UIifeiS, -- *

TIKRIAUSIA BURYK LA
judėjo Cigonka Isz Egtplo gubina 
Sulva. Del vyru ir moterų.'
—.—I_____IfiBįJ________ ________
VISO* TRI9 KNYGUTES
TIKTAI UŽ . 4;,C’

PrlBluskite-mumlę 25c. Gausite 
visas tris knygutės per paczta. 
Pinigus galite s liteli stempoiulH.

W. D. B0CZK0W8KI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

Sulva. Pel vyru ir motoru.
«.................. . ■

VISO# TRIS

ii 2^

fe* .. m.fe... im.mfemfe..... ..  į..,...— —   -r - --f- -Tr įįįį-įit- - ■> y n  n ■ . ■ ■ - , - - - - j.   V l||r ~" " ' ' T' II " ir **7"

Tuksiantis Naktų ir Viena
T

ARABISZKOS ISTORIJOS 
-------------------  

11)11 < ' ilf ^"i11 1 t $lfr

27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
150 Paveikslu*

Dracziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszato

«

PUIKI DIDELE KNYGA. 
704 Dideliu Puslapiu.

ll

i
MT*!1
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ll
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1^^ ■

lakstantis Naktų*

..r_ . . i
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA t

Gorbeniaslfl Tamistal:— ’ *
Sulaukiau nuo Juru sluDczlamO** 

mano vardu knyga. - 
N aki n ir Viena': už kuria tariu 
szlnlingu aeziu ir labai džlaugtOeal

Naktų ir Vi^ua" apturėjau, nes Ubai* 
1 
istorijas, jas skaitydamas nei ntepk**'
I------„ - r----- . — ; ----------- -- - - į b ■ — - ■ - ----T .Jfc.

gi ai praeinu. Asz visiems iink^cz.ian- 
kad nusipirktu tokia 'kny«a kaip 
'Tuksiantis Naktų tr Viena** nėš iai 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamtrsztl ir visokį rupesožlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.-

Su pagarba. A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921m.

l)v. Patazduonys,
Gzeklszkęa (Vai, 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Tuk«ta^į»į 
už kuria Urta

kad tokia knyg^, kaip, "Tuketanlti 
Naktų ir V tena" apturėjau, nes 1han 
labai yra žlngeidu skaityti visokiai 
Istorijas, jai skaitydamas nei ntepk- 
sijiilUl kaip laikaą szveutal ir

vardu knyga 
ir Viena'.'f

^•i

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

"H

Kpygą“Sveikata” turi kelis szįmtus visokiu 
paveikshi apie žmogaus kimo sudėjimą, taipgi 
apraszomi visokį.npsireiszkima,į žmogaus kūno 
gyvenime ir papiokinarna, kaip žmogui apsisau
goti niioyisokiii ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didėtų puslapiu. Puikei 
r * Y apdaryta audekliniai^ vyrszais.

o knyga bits tuojaus
ir drueziai 

ri’rUiuskitė toninis $2.00, 
jumis iszsitįsta per pnezta. Adresavoklte:

W|. D. Boczkowsld-Oo. Mab&noy City* Pa,
/

Yra tai ketvirtas tozdavimas tos puikios knygos, tau k

Teipgi galima 
' M

■'Ub ! | 8** (Įi1

su nusiimtfanu t&Ui 
3

j>aro<Jo kad žmonęmš labai patinka.
Preke knygos Amerilh ltJOO

M ’( 1 t ■ * - - -

Preke knygos itt Lietuva su
W. D. B0CZKAU8KA8 OO. MASANOY 0HT, PA.

ja nusiusti in Lietuva*♦'
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* NETEKO JIS 
KANTRYBES.

•• IwMD i'" w,ki

I

d i per ilgas valandas ir nepa- 
.prastai gėrėjosi, kuomet vejas ! 
pute jo szakas ir judino lapus. | 
Per visa? savaite jis buvo vi- | 
sai užmirszes save. Nedėlioję, I

jj

"*'1'

(lsz 4‘Vilnies.°)

Vieną vėlyvo pavasario uak- 
ti jis grižes isz darbo jautės 
nepaprastai, pavargęs. Sodan -

SAULE
>•* •» »» " ‘“...R*.   i .IMMRI «.«.

maJi mo^y^loj'

'O 
b*

1 H 
iii"' i ii ■ 
■"■t U'1'«

■ p1’ 
F?
lįj’R K®■ .H 
M# 
Witt;'

r1 \
n

lis prie.stalo buvo galima jaus
ti kas tai nepaprasto, bet jis 
nepastebe jo. .lis va lgo t y loda

vai g<\

sėdėdamas ant . stuopos, gar- 1 
šiai sukvatoję kelis sykius, o . į

* M

metu eiles ji nogirdejo jo juo- '1
>1

dar neiszan- I

tai nustebino motina, nos per

kiantis.
Ant rytojaus, 

szns, motina' atėjo pabudinti 
ji. Lszsimiegojus gerai per vi
sa savaite jis lengvai prabudo. 
Jis nekovojo neit nebando lai
kytis jnsivynięjes .aiitkkglen, 
kuomet motina nuklojo. Jis ra.-

nia% melancholinga i. 
Vaikai neryinavo ir kole riks
mą, bet jis neklaus© j n.

— Artu žinai ka valgai? - 
desperatyviu džiaugsmu khan mini gulėjo ir ramiai szuckejo,

P

'■•■Ii

; m i ■■ į H

I

i:

ii

se jo motina.
Jis liuesai 

btiuda ir in motiua.
— “Plankiojanuzia sala 

triurnfalingai ji pareiszke.
— Oh, — atsiliepe jisai.

Plaukiojanc/ja sala,
suszuko vaikai garsiai, 
balsu.

- Oh,

j »a 7. i u rojo iii

* *

- Nieko isz to nebus, main.
in darba, 

kalbėjo motina iminydnma, kad 
Ijis užsimiegojus nenori eiti 
įdarbini. .

— Asz

I Tu pasivėlinsi
i

I I

Ai

A\'

A

S

Į 
k * 
I ;

> i1

A

*

to

I
I
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I

•u

i.
p
yt'fci
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I

virnn

n 
nieko nebus. Jus 

noki imi v k i te.

vyli, jis vol atsiduso. Ir 
nuryjes tris, keturis gurkszuius 

asz sziniipridėjo: -

eisiu gulti,

nemiegu, mama, 
saka n tau, jog 
geriau manės 
Asz nesi kelsi u.

- Buk juk lu neteksi darbo. 
-- ji sakė.

— Asz nesikclsiu, — kartojo 
jis k(‘istu, besujiidimo balsu.

Ji pati irgi neejo in d arba la 
ryta. Jai tai buvo visu didžiau
sia liga, kokia kada žinojusi 
Karsztino ir klejojima ji žino

l ežia jau buvo bepro
tyste. Jinai užklojo Jonuką ir 
pasiuntė Jono daktaro.

Kada daktaras
Jbnukas ramini

r
jo: bet

Turbūt 
dion nenlkimns.

Jis padėjo szjiukszla, pustu 
me kode ir >111 vargusiu i n t si 
stojo nuo stalo.

— Ir turimi 
letni jis prabilo.

Eidamas per virtuve tose ko
jas grindimis labiau, negu pir
mini! kąda nors. Nusirengimas 
jam buvo labai sunkus darbas 
ir visai bereikalingas; jis svy
ruodamas prisiartino prie lo
vos ir atsigulė dar viena koja 
neniisiavos. Jis jaute, kad gal
va darosi didele, sunki ir smo-j 
genys pradėjo degti. Jam ro
dės, jog pirsztai pasidaro tokie 
dideli, stori, o jn galai nejau- 
cziami ir doge kaip ir smege
nis. Galva skaudėjo nepakeli-., 
cziamai. Skaudėjo ’ 
his. Viską skaudėjo. Jo galvo je j .Jonukas kalbėjo lotai ir

atvažiavo, 
miegojo, ra

miai jis ir nubudo ir davė <laki 
turui palaikyti pulsą.

— Nieko nepaprasto 
Labai nnsilpnojes,
Nedaug musu ant jo kaulu 
sako daktaras.

— Jis visados buvo tok is, - 
aiszkino motina.

— Dabar, mama,
man pabaigti

nėra, 
tai viskas.

prasisza-
link 

visus kmi-1 miegoti.
n

tarsi milijonas staklių liže, tra
tėjo, tarszkejo. Oro sukosi, 
skraidė sziamlvkles. Jos uores 
ir iszsinere, painiojoi. tarp 
Žvaigždžiu. Jis pats dirbo ant 
tnkstanezio staklių ir jos vis 
ėjo groieziau ir greiezian, ir jo 
smegenys greitai iszsivijo in 

kuri audė tūkstantis

Oro sukosi

paini o jo i.

ainio

ir leisk

ma* 
Joniai ir taipgi lotai ir maloniai 
atsigulė ant szono ir užmigo.

Deszimta valanda jis nubudo 
ir apsireng'e. Nuėjės virtuvėn 
rado ten motina.(Jqš veide ma
tosi dideles baimes.

— Asz iszkeliauju, mama, 
noriu tave atsisveikinti.

Ji uždengė akis žiurksztu ir
Jis

ir
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maJi molcykloi ’ — knygvedžiu 
norėjote ji pastatyti,. Bet isz to 
nieko nei^zeis. AW moeziau 
darbu. .Jis turi eiti dirbti.

— Szta i ka tu daraj, - po t b 
kaip asz tavė iszauginau,kaip asz tave isznuginau, — ji 
kalbėjo verkdama. nžRidoUgui;i 
akis žitirJiztU.

i— Jus maiieanoanginotc, a<3ij
pats save užauginau, mbrna J

asz ir Vincuką, užauginau. Jis 
jau už mano didesnis, sunkos1 
uis ir
buvau mažas, asZ rokiioju,

į| Įgavau
M I, —. —

*
s 
0

atsibudus 
kantriai lauke.

— Asz turėjau

gailiai verku.

tai pirmiau 
žinoti, — verkdama ji kalbėjo.

— Kur? pagalios,

sueinu la grippe. Se- 
patamavo vietoj 

daktaro insa-

apsirengti ir

ji klauso, 
nusiimdama žinrszta nuo akiu 
ir žiūrėdama ant jo iszgasties 
pilnomis akimis, kuriose ta 
cziaus nesimato nieko kuriozi
nio.
.— Asz pats nežinau kur — 

bile kur!
Kalia jis kalbėjo, skersai 

gatve augantis medis pasirodi- 
ir buvo po 

jo akiu blakstenomis, ir .jis ga
lis matyti ta medi kada lik pa-, 
nori.

kalbėjo,

jo akyse, tarsi jis

(i Iavo darbast klauso

—- Asz .jau 
siu.

kyk to! — vaitojo ji.
Jai toki s

daugiau nedirb

V i eszpa tie, J on u k, nusa

nepade- 
žingei-

atsako jis.

fomumui iszejns.
Jis sėdėjo

siūlą, 
sziaudvkliu.

Ant rytojaus jis nėjo dirbth 
Buvo perdaug užsiėmus audi
mu. tomis tukstaneziu staklių, 
ka aukosi jo galvoje. Jo moti
na, nuojo dirbti, bet iszeidama 
pasiuntu paszaukti daktaru. 
Daktaras aiszkino, kad Jonuką 
smarkiai
sntu Jt‘ue 
slauges ir pildo 
kvmiiM.

Smarkiai liga buvo pagrie
busi Jonuką, t ik ’ po savaites 
laiko jis galėjo
svy ruodamas pereiti per asla-, 
Dar už savaites, daktaras sake, 
jis galės-eiti dirbti. Dirbtuves 
formalias atlanko ji nedalioj jio 
piet. Geriausias audėjas visoj 
dirbtuvėj, formalias sake mo
tinai. Jo darbas visuomet lauks 
jo. Jis galis ateiti in darbu, už 
savaites laiko.

— Kodėl tu, Jonuk, 
kuoji jam?'“ klnuse 
džiai motina.

— Jis buvo taip susirgęs, jog. 
dar ir dabar neateina in save,
— Jiiszkinosi motina, formanui.

Jonukas sėdėjo insmeiges 
akis in* žeme. Jis dar ilgai taip 
sudėjo ir
f jankė-buvo szilte.
ant stuopos visa popieti. Kai 
kada jo lupos judėjo. Rodes, 
kad jis paskendus begalinėse 
skaitlinėse.

Ant rytojaus, kaip tik inszi- 
lo diena,, jis vėl iszejcs atsisėdo 
ant stuopos. Dabar jan turėjo 
ir pa išželi ir pojrueros tęsimui 
tolian skaitliniu; ir jis skait> 
liavo isztverndngai ir nuosta
biai.

— Kas seka, milijoną? — jis 
klausu Vincuko, kada tas parė
jo isz mokyklos pietų valgyti,.
— Ir kO i p tu padarai ta ?

Ta pat popieti jis ’ užbaigė 
skaitlines. Kasdien jis ateida
vo ant stuopos, bet jau be pai- 
Rzeli o. i r popi eros.. J i s n ty d ž i a i
M M. ji A * *

pasakymas buvo 
nusidėjimu. Buvo skaudu taip 
tikiticziai motinai, užgirdąs 
kad jos vaikas netiki Dievui.

— Kas tau pasidaro gi? — 
klauso ji pusiau reikalaudama.

—- Skaitlines,.—
•— Tik skaitlines. Szia savaite 
asz daug skaitliavau, ir tai la
bai stebino mane.

■—■ i\^7. negaliu suprasti, ka 
tas turi bendro,— verkdama 
ji sake.

.Jis kantriai, nnsiszypsojo, o 
motina pastebėjo, kad pas ji
jan nesimato to piktumo ir ne
kantrumo, kurs pirm i aus buvo, 

jis 
Asz esu pava rges. Kas 

i? Judėjimai.
Asz judn nuo pat gimimo dior

— Asz^tnn prirūdysi n 
sake: -~~ 
pavargina mano

nos. Asz pavargau nuo to judė
jimo ir daugiau nesijudinsiu.

SZLIUBAS SU VIRŽIU, . 
Komedija viename atidengime.

i

I
r

(Duju miesteleno grinezioje 
Kurpius myli miesteleno dnk- 
iteri. Mariute siuva’. Ineina tar- 

' nnite, paskui Jonas.)

(Ona. priszokus laiko, virve, 
pnrsimusza. ant* žemes, o Ma* 

i viržiu svojaį 
Ai ai, gelbėkit*

H* f

Tai jau ' Jonuk 
lekcija, kaip pradėto apsivesta 
Tegu ir kiti vaikai prisižiuręs, 
kad mergina reikia piylet tik
tai viena ; ir jei .1*411 ji patinka, 
su jei apsivesk!
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Pa ra sze J. V. Ko va s.
viržiu svojarinte su szlapiu

Jonas rėkia -— .
— szios nepaiso, musza;)

M a r i u te, — ”___L
, Itni)) praduti apsivest

y.

■
Marinte: (Viena) Ak kaip 

, tarsi bu jo 
negaleezia visai būti. Ir jis ma

lindavo sako 
neperbegs per

9

Jonas. ( Pro verksmus.) Rod 
man ana daug goriau patinką, 
lodei su ja ir apsivesiu. (Mare 
vėla nmszii.)

Uždanga Užfi’deidžih.

asz myliu tn Jona
1
'įllill

: ♦ 
į 
rKadi), asz 

ue-
1 pakaukūmui , valgyti. 

Kada jis a.tsira<lo ir buvo kudk 
kiu, asz iižtlirbaii jam maistu 
Bet tai jau pasibaigia. Vincas 
gali eiti (liridi, knp asz dirbau, 
arba gali sau eiti iii pekla, asZ 
nepaisau kur jis eis. Asz pa
vargau. Asz (‘itin, 
sveikini manos?

Ji. nieko neatsako. Vėl užsi
dengė tikis ir Verke. Duryse jis 
moment ui sustojo. •

— Ąsz esn tikra, dariau kaip 
galėjau goriausia --- ji sake 

i verkdama.
Jis iszojo gatvėn, 

niiszvito pa maezi ns I a mod i. - 
____ i neveiksiu,
pats stiii. Jis pakele akis pažiū
rėti in dangų, bot karszli sau
les spinduliai mnszo in akis ir 
aptemdo.

.Jis turėjo toli eiti ir ėjo no 
skubiai. Reikėjo eiti .pro andi- 

' nyczia. Maszinn užimąs vėrže 
' si jo ansysna. Jis unsiszypsojo. 
Į Gražiai, malonini unsiszypsojo.

- ' Jis neturėjo priosz nieką ne
apykantos, net nei priesznžian- 
ežias, t r a t an c zi a s m asz i n a s.
Nebuvo pas ji piktumo, tik di
delis noras ilsėtis.

Dirbtuves ir st u bos retojo ir 
atsivėrė tuszt.uma iszoinant isz 
miesto. Pagalios miestas pasi
liko užpakalyj. Jis ojo lapuotu 
kloniu szale gelžkelio begiu. 
Neojo jis kaip žmogus. Jis bu
vo tik žmogaus parodija. Jis 

, sinnuszta 
keroplinanti lyg sor- 

apdribusio-

auksztosnis.
i

l- i

i į/ ne labai mylėjo,
| 11 v

t

|Į kad ne vanduo
į ji mudu. Dabar nežinau kas jam

iH; pasidaro, nors ir ateina kadaIĮ | liet jau netoks meilus, rodžius
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eina tarnaite, Onute.) 
OiiiilO': —

r-»svu riple Imyff* **ra}rtt**ti* 
Mafcto ir Vien*1*

* jH

Monika rmiu
Dideles kvailiukes, 

'Tiki jn visokius burtus, 
Ir kitokius niekus.

Kelios nuvažiavo pas burti 
. ninku,

Toji t nujaus dvasus užkeikė, 
Padavė po dvi žvakes in ranka

Gera, vakaru M n m

I rintė. iiįjl

f
1

fo
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Mariute. — Gera ir tau 
t e. Ka i p ge rai s ve i k a ?

> Onute. - Aeziii, labai gerai 
tarnauju svuikaieln. O kaip pa
ežiai vedasi?

Mariute.

t hm
Sziuoml duodi!

/iLIlf1; 1 V ' : IK-ji.

. J

Nori atlyginimo.
M iss Al a ry \V a 11 ors ga rsi 11 11' 

p1' 1
szok i ko isz Chicago.^’ apskun-Į xieko 
de aiftomobilin kmitpanijo ant 
$15j)()() už sužeidimus

susimuszimo
kokius

I

apluike
dvieju automobiliu. Negana to. 
likos jiji priverstinai nugaben
ta iii ligonbuti kur jaja. aplais
tė arielka ir dnviiu'jo karszlasį 
ir szaltas maudykle:* mm ko da 1 
labiau apsirgo.

la i ko

tris szi nitus
tnkstaneziii pasijudinimu. I 
viena

Jo veidas

• inurme.jo

i

Pradėjo zurzet joms baika *. 
Už vyru isztekesilr, 

Ilgai visos gyvejisite, 
'Turtus turėsit, 

Greitai apsivesi t . s
Po doleri kožua sudėjo. 

Linksniai juokdanios iszojo, 
Kožna in ta i int i bojo, 
Nieko kitai nekalbėjo, 

O jus kvailiukes. 
Dideles • kiauliukes, 

Goriau apsiszvieskih*, 
Daug skaitykite!

Juk jus jaunikei apleido

N i * 
teip, nugaliu no pasakyt: Liml 
na. Savo Joną senei maezian.

Onute. — Ar vis dar tu su

szunp, ne

Ar vis
' tuo J on m sėbrauji?

Marinto. — Teip Onute, 
ji myliu teip, knip pirma

GeiulariH Išmirta*
' (žinoti l'unidifoms kad asz estu •P1*1* 

Į kės puikiu knyga po vardu "Tuketan- 
tlrt Naktų h VIhdu 
rfluntri norint 
•nokino ii? oi puikia knyga, bet tie- 
nok Hpiaikiau kaipo dovana, už tai .
dAz pi n uinr zlu i am»!t»ina mano pada- 
kavoiie kuria pruAZom 4juo manės prl- 

juntl. Tol puikioj’ knygoj talplnaal 
(........... turi neapsakytai

«»

ht.v. priaiunczlau už- ,
k urla man pri

I

aszt uonesdeszimts 
dar pasilieka 

pasijudinimu per

pasijudinimu.

judinau. Per 
nusijiidna n. 
jog labai

va la ūdas

szi'sziadeszimls 
’e r 

numesi milijoną, i r asz- 
tuonesdeszimts tukstaneziu pa
sijudinimu. Atmesk asztuonos- 
deszimts tukstaneziu, — kai 
bojo jis filantropo iszdidunm, 
— atmesk
tukstaneziu. lai 
milijonas 
menesi — dvylika milijonu per 
motus.

Prie staklių asz (biriau daug 
kart daugiau
Roiszkia, apie dvidoszimls pen 
kis milijonus por metus. Ir man 
rodos, jog, taip judinausi mili
jonus metu.

— Szia savaite uei kndenesi- 
ilgas va landas 

'Turiu pasakyti,
gerai sėdėti Į)er va- 

nieko nevei
kiant. Niekuomet pirmmns asz 
nebuvau taip patenkintas. Nie
kuomet pirmians laiko neturė
jau. \Jsuomet judėjau. (> lame 
juk neva pasitenkinimo. 'Toliau 
asz nieko nedarysiu. Asz lik 
sodesilLir sėdėsiu, ir ilsesinos, 
ir paskui dar ils<‘siiios,

— Bot kas bus su Vi mm k n ir 
klauso mo

landn

kitais vaikais' ---
Iimi desperatyviai.

— 'I'aigi. -- Vincukas ir k i 
t i vaikai,

Bi't jo balse nebuvo nieko 
pikto. .Jis nuo seniai žinojo mo
tinos ambicija jaunesniam bro
liukui, bet tas 
no. Nieko jis nepaiso, 
ir to.

Taigi
pakartojo jis. 

ha įsu

jo jau nepyki
N o pa iso

Asz žinau mama, ka jus
planavote Vincukui, laikydp-

v

S

buvo susi k raupius i 
figūra, 
gauti bezdžionka, 
mis puti mis, siaura krutino, su
linkęs, didelis ir baisus.

Jis priėjo mažti gelžkelio 
stoti pievoje, apdengta medžio 
szakomis. Per visa popieti gu
lėjo ten. Nubudęs ramiai, gulė
jo žiūrėdamas iii dangų per me
džiu szakas. Karta ar 'du jis 
garsiai sukvatojo, bet juokės 
110 isz to ka mato 
taip sau.

Sutemus 
t raukiu v s.

a r jaute, o

ta vėrinis 
ga rvėžys

atėjo 
Kuomet

mist ūmo kelis vagonus ant sza- 
lutiniu begiu, Jonukas prisiar 
tino prie traukinio. .Jis atsida
ro tuszezio vagono duris ir 
sunkiai ir nerangiai inlipo vi
dun. Užsidaro duris.
žys suszvilpe, Jonukas giliojo 
vagono ir tamsoje, ir linksmai 
szypsojosi.

G u rve

Verto Vilidęt is.
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Ne nori žiūrėti ne ant veido.
Keliauna in kitus miestus, 

O labiausia in vestus, 
Palieka' jus iszvažiuoje, 

Su kitoms apsipaeziiioje.
Jeigu ilginus teip darysite, 
Ir saviszkius paniokysite, 

Pasiliksite senoms panoms, 
Kvailiems visztomff. 

Gorinus© bukite doros.
Ir visame szvarios, 

O vyrus gausite, 
Lsz j u džiaugsi los.

# # •*

• Taigi dnbartus, • 
Filadelfijos merga i tos, 

Kurios angliszkai moka, 
Net' džiazarinus szoka 

Kad gajifi gera kavalierių, 
Puiku vyra ir biznierių, 

Josios dideli1 u na ra varo, 
Jeszko fuigliko ar angaro, 

Po ulycziaft vedžioja, 
Kaip Prūso kiszenei iszsižioja.

O kaip lietuvi pamato, 
Burna tampo, galva krato, 
Lupas taiso ,tart hm grays 

ant dūdeles, 
usis karpo kaip kumeles, 
Rodos kad kaip priejsi, 

Mislina: ka jn bijaisi.
Bet. negauna josios ne žinglika 

Szluiva, kreiva ar plika, 
Kad ir katras užkalbina, 

Bot ne vienas nekabina, 
Mat.Vt supranta, 

Kas k d v ra verta.
il gai ir Lietuvi jos norėtu, —- > - ė‘! t • i i 1 ♦ » 1 1 ■ * . jį Kad didėlius turtus turėtu,I

i Kaip angį i kęs tokius gauna 
j Didele laime tuo ingaunn.
i,r

J

Ant sprando jodinėjo, 
Aria ir su jnom akėjo,

Kaip kuriems rodyti praszi-

Ir palis levai gilia- - siūlinėja

J1RZ 
m v- 

lojnu, nos nežinau kas su Jonu 
darosi^ nes jmi knip dabar atoi- 

' na, tai ne paso norą toks moi 
i lūs kaip pirma.
Į Onute.
! tu kvailo! Ka, jau jis |pi 
meilus, kadangi poiiedolei jau 
jo szliubas.

Mariute.

' puikirĄ wfira^MmiTB.
/eiflirtia V« ilui> dėt kcdUQ*. kaltas tik* 
įai jęnH HHlivlBtkal kad kot-
iian turėti Jin Durnuose ta puikia kny* 
gn bu ki.iZkIa apruivymala. Žmogus 

Į i uri'P.aiua.i namuose ta puikia knyga 
lietini i»ik«do valksEcziotl po n erei- 

vk-iae ir pial^Jestl braogatM 
irUKo am vtRoklu rreretkMIngU zotMWU, 
UnoitniH f kaicydamaR tuoe pulku* ekal-

t

Ik

1>*ll

t JI M

' M ji

TI
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(nusistebus.) Gana,
'riP į '.vinua nainuoHH atranda tenai steba- 

finus apruBzytnus senovės tmonfu 
gyveutiua ir uZtnirszta visus vargu* ir 
rupcB.czlun fcavo kasdieninio gyveni* 
mo, pi nleldžla naudingai laika savo 

' uainiukuu bu savo miletua szetmlna; 
i Deli a \ • >Ju tamstoms ui suredlmk to*' 
puikiom knygos kuri gali suraminti 
Irfekvb-na žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, telpgi dėka* 
voju ui puiku kalendorių ka 
prislumet kaipo dovana. Duok Dievo 
1 amvitnuis 
gyvenime.

(paszokus.)
kuomgi?... Kud jis man
nesako.

R

Su 
nieko

Onute. — Mat, paika tu. ? 
i ri, kad jis tau pasisakytu.

vX *)

Nugi kaip? j n k

upruszymus
k
■H

Mariuto. - 
asz ji myliu.

Onute. — 
tave nomvli.

Mariute.
1 tolins praszo anuosyk dar pini- 
: girszimt.T niblin paskolinti.

i

Maža ka: Ale jis
DIN* i

Nugi tas neprie-

girszimta niblin pnskolinti. 
j važi nose's iii Kauna.'s kuru pirk
ti, ir prižadėjau duoti, sztni 
skiyniojo turiu gatavus maz 
goli sUHSztus... Dar vis uėtikiii 
t a v i m limito ir ga n a ?

Onute. — Ogi netikėk, žino 
kis. PaskdHnsi, tai bus jam ve- 
seilei...

Mariute. (Daugiau nuste
bus.) Nugi ar tu tikra teisybe 
kalbi ?...

sveikata ir laime azlatner 
viro gtaro vdbentfs'paM- 

Htku “Saules” Hkaitytojaa, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-uUnvtos knygoii tai prialusktte |2 
u “Saulea“ iHt'.lclMuveB o gatmlta tuo-

Onutė. —
kad nebūt teisvbo. Vakar susi
ejau Borukszczio Magde, sake 
buvo pas kleboną, iszpirko at
laida be užsakymu, o po neda
lei szliubas. Ryt anksti abudu 
važiuoju in Kauna szleb’m pirk
ti. »

Mariute. — 'Taigi 
Magde žonysis ?

K a mg i kai beūžia

ar jis su

Onute. — Na tai su kuom tu 
manai, kadangi jau jie senei

Žinoma kad ateis,

susitarė.
Mariute. — Na, tas bjaury-be 

ateis man.
Onute,

nes jam pinigu žadejei, o ryt 
jam reikes, Magdei szlehems 
nupirkti.'

Mariute^ — Na,

fe

1
iii

» 

, J —*

“Maz
gok' 

Nebraižyk 
Savo Dantų

J

Jus nenaudotumet sziur- 

ksztu, žvyruota valytoja 

valant savo piano kl©4 

viszius,. nes žinot ka jis 
padarytu jiems.

liti p gi žinot kaip pilnai 

ir greitai jie nusivalo 
szvelniu iszmazgojimu.
|M > |: į ' 'H <

a J A :•! ’ - '" *l! *

■iiUl* '1
s1tai jau ne

gaus. Asz jam užtaisysiu ir ge
ra. szposa. Tu Onute nueik in 
kamara, rasi pakabinta ant va
gio virve, atneszk in grinezia, 
o asz eisiu prisit.'iisyt inranki. 
(abidvi iszeina. Greitai su
grįžta, inbega viena 
kita su szlapiu' viržiu.)

— Skubėk Onute, 
virve, pakovosiu.

lus

Bot jeigu nemylite Lietuviu 
kitu,

Tai ir nemylėkite no szi t u.

Jau szit’o užtylėti uogaliu 
Po nogfhr, 

Apie janga motorole, 
Ameri koniszka ■ neiszmaneie 

ITžsiduoda su niekszais, 
Ir visokiais paiksz.'iis, 

savo vvra 
gera, 

Py plces neverta s va ra.

I

i

Greitai
su virve,

if

■ n

ir dantis yrai 
giminingi—padaryti isz 
Jos paezios jiamatinėB

Kaulas įii

.Mariuto.
duok szia.
Žiūrėk jau atsivelka tas bjau
rybė* Tu dabar iszeik in lauka, 
nesirodyk jam, o kaip iszgirsi 
mane surinkant, inbogk greit, 

(Opa isz* 
vir-

medcgos.

Kas sykis braižant dan
tis nutrinat nuo ju dali 
įavirszio.

tfolgate ’s Ribbon Denial 
nuvalo dantis 
be mažiausi® 

užgavinio delikatnos ju
— *te i W k k . .A *

įsalivos.
Dentistai visur‘rekomen
duoja Colgate’s.

fW

J IP

Kūdikių. Duokite Genaus;
ir geras prižiūrėjimas padarys

rt*'

S i
* j

i
Nosenei apleido

iI.S

t

* <

•a'IX

‘Geras* maistas 
kiekvieną kūdiki sveiku ir tvirtu. Jeigu jus

j ►

negalite žihdyt savo kūdikio, jums pirmutine

..wij v 'i

EAGLE BRAND -
tCONlM^įSOiMiLK} ,

pagelbii turi būti

I

* / nrtWAirJr

' *V» - ■ - 7- - r-- -w™-- . -1 u . 4 n
Motinos per trh gentknvtoS vartojo. j|, jeigu jos nėl* 
galgjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kfidikta padą-

,f rč g reiti; ir u»(stebėtina auginu^ kaip, tik ..tapo pradas

/M ifl,

padėsi man apimti.
eina. Mare sėda, ir kavoje
vė po kode. 1 neina Jonas.)

Jonas.
rintėm

Mariuto.

CrėHin 
sz variaiI . . - ,

Daba r meba gel i s su siprn to, 
! J°g ji pacziukv vis apgavo.

Po pakampes landžioje 
Arba bambileis važiuoju. 
Badai Įsotina atsiskirt io,
Ir po nogiu iszyąry tie, 

Idant visqs svietas žinotu 
Jog užsiduoda* su žęnotn

Ugi bus juoku,
Ir visokiu szuoktu,

Kada viskas iszsiduos,7

L 
f

Gera vakaru M*a»

Daktarai iiGera gera. Ma
niau kad Jomu? ne neateisi jau. 

Kodėl Marinto teip 
eisiu jei ne

Jonas. —
kalbi. Kurgi asz 
prie tavęs.

Mariute
ko, ar pinigu pasiskolyt? Ryt 
važiuoji in Knuho szlebiu Mag
dei pirkt. Gera i,.asz paskaly* 
siu. (Netyczioms užmeta vijh- 
vcs'kylpa Jonui ant sprando 
ir Hzauke.)

Mariutu. *
S2i&) duosiva Jonui szliuba.

r

y.kaltint su ĖAGLE'¥RĄNP”
galgjo žindyti savo kūdikių.1 Kiekvienas kfidikln pad* J r ■r. •

k Geri Dantis 
Gera Sveikata.

Ki i < M.

u

Ą 
1 ;

V J
F
r f

v
v

Atmeni, kaip asz dirbau stikli
nėje? Asz priraišžiodavau tris 
szimtus tuzinu* bonkn kasdien. 
Ir asz manau, padariau de- 
szimts skirtingi! pasijudinimu 
prię kiekvienos bonkos. O tai 
reikia trisdėsKimte szessds r. , ,. . .. ,. .

>

Alk

i

Prie manos?... OtW ■ >jn e
I 4 4a.

Iškirpkite ir pauliški,te pntfar-
-- - • • *•”> ■ — r ’<• ’ O' 1 . ,

York ir gaUHite* visus,\p0t;triiwwą .
M *< V ' i

■- ■-r t w Rr ir R ** w "•F %. " - f f

nininiQ j 'Che Bardėd1
it'r t t • . '!• * >*• i .' t

................................ . . ,

ir ntn*o<lymuHt kąiujiryartoti Ji'tM
i y'*4.

iby
1 Įuvių* kulboj viHiii ‘ Veltini

tnipgi jr puikia kiidikhj
‘***-**įį

>1,
M « f l* *•/**’’

>r
'V(<
t*

j M/'Of

tsC <Prova m suda paduos, 
Tada Skulkinas sujudės, 

Tr visi apie tai kalbos.
Apie taja pedbrelia 

Neiszmaneie I

S'
y r

1

Hk

1'

1
4+
/ '♦

1
L'*

1

trisdėR»imt»
. į pasijudinimu

6 ta me-, per diena. Per deszimts dienu

* w J ’

žiurėjo in piedi, auganti anoji tukstAncziuR
pusėj gatves. Stndljav

imi

L r*. , .< L •

♦
i

b
st:1

JMį H V
l< j

'Alt'
9 Ona, Ona, szok i
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CAPITAL BTOCK $139,999.99 
torvlu Ir Profit* |63<.S4i io

Makaa* antra procentą ant sudėtu S 
įtaigu. Pracanta prided am prie jua 5

i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- <| 
MBt ar atneeaat parodyt knygute 
ar no. liee norim kad Ir jua turė
tumėt reikalą su musu banka, 
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki S 
popiet. Bubatoml* » ryte iki 12 tai.

Žinios Vietines
Readingo pėdė, 

szv’enta sau-Dideji ir

)

r

f

!*■

t

SAULIS

ne-

R. BALT., Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jot. E. FEROUSON, Kasteriu*.

vaito.
Dunkevicze isz 

likos sužeistas

I—fl—IfciMiigMtelBfcllliWMIliiiKiWilliiii iaiUil||Įil^Aii^||pKnBlU||^llhMmttitBtaft*^^

ISZ SHENANDOAH, PA. :: DIDELIS BALIUS. :: 
S

Nedelioje prasidėjo ko-.Rengiu Lenku Darbininku-Po- 
, isz Muhaiioy

# | I A' I I l<4 *4\ U l\ l(

tiiresdeszimts valandų pamal-'/tjtikoH Klubas,

— Vladas
Locust Valiev
Vulkano kasyklosia .ir nuga
bentas in Ashlando ligonbuti.

Kasvklu inspektoris M. 
devinto distrikto

(Mnhanojui ir aplinkinėje) sa
vo metiniam ra parte skelbė

i

Brennan isz

metiniam
j buk sziam distrikte vra 1 I bre- 

41 kasyklų, iszkasta 
darbininku

ant lauko
i

ir
VI

dirbu >69,
Ibi. mirtiniu nelaimiu buvo

keriu 
l,70S,t;.ft), 
dūri 
O 4** e
14 o sužeista ėti, 

Į liko S o sicratelin 1 k(1

muizlin pusi-

<lw Sz.v. Jurgio bažnyczioje'Citv, I’n. Billius atnihus Pano- 
PrabaszcziuB Dnmczhis pa-'deli anlru dienu velyk u. 2-traPrabaszczius t Dnmczius
kviote clmig kunigu iu puginl-ĮApriliiutii nnt. Lenku’snlw. Visi 
bu. Misijonierini Czikobi ir užprjiszoini atsilankyti. Pirmos
Andziulis kalbės pamokslus.

— Antanas Skralbinis op
iai ke sužeidimą rankos prie 
dnrho kasvklosia Packer No. 2.

Nedėlios vakaru 
profesoriaus

cziule susilaukė druta ir pato
gia dukrelių. (Jaimsiene

šio
miru-

Gnimso pa-

dnkrelia. 
du kte

yra
p. Adomo Slavicko isz 

Hazkdono.

klases orkestrą, 
vyru bus 
merginoms

REIKALINGA.
Vijii-nmžifttis motere del 

lengvo tiamino darbo ir papra
sto valgio gaminimo. Maža szei 
myna dvieju ypatų. Alga 
ant mėnesio ir vigadnas

A t sj sza u kito Ii et u v i sz k ai

5()e.
25c.

lužanga del 
Moterems ir 

2t.

motore

$30 
kit in-

£

k
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Mrs. C.

PENKI VAIKAI IN TRIS METUS.
o paezinle isz Yo.ungstown,Mount Carmel, Pa. — ,Jonas 

Gnljnis, 23 metu, tarnavęs ka- 
I riuinoneje Erancijoi, mirė Mp- 

b'iladcl- 
1’a Ii ko vli- 
motiua ir 

Velionis laike 
s gazuo-

In laika triju metu garnys apdovanojo Jurgio Ihidak
Ohio, peiikois vaikais Pirma karta paliko dvilinkus Kdna ir Ema, p<> tam trinukns (vidnri- 
je) Jurgi, Mare ir (Ina. Priek tam Hudakai turi du

I’. I.olllsll,
Cross St reel 

Lakewood, N. J.
Slavo-Raugusius sunns. kJ umvna vra

kovai 
ant szirdiefll 
mirties

o sunkei
lirgdiimas
neingalpjo mirties 14

metu Jonas Pileckis, todėl ap-
i svietu piaojta Ket\or-j ].nrps buvo kelis kartu

t I’ 
metu, s 
1 igos.

keliu ; dico (’hi ligonbutoje 
fijoi po operncijtii.

kai.

leido szi 
go ryta pas 
\ona po 
Jonukas bn\ I • III - 
mirė nuo 
to. Paliko motina, patėvi Joną' 

jgttete mada. Pigi preke. Teipgi prl- Supnimivicziii ir du broliukus 
•tato automobiliu* visokiem* relka-1 Allviiln ir Edwarda. 
tema.

Parduodu rteoklu* paminklu*, didel
ius Ir meilu* ui pigiausia preke, lodei 
je1<u pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* paa mane, nes a*z galiu juml* 
pigiau gerteus parduoti negu kiti. 
Ml V. Ptae SU Mehaauy Cltv. Pa.

MmmHMMMSMNwaMMBWRMmswiasasssaMHMMewi *• •-

Ant. J. Sakalauskas
TJETUYISZKAS GRABOKIU8 

IB BALSAMLOTOJAS

Laidoja kurni* Numirėliu pagal Nau-.

■ JONAS M. OISARIKAS 
Flre iB.Braore Anent

Apdraudžfu (Tnazurlnlu) Namu*. 
Tavoru*, Naminiu* Rakandus, 

nuo Ugnie*. 
OertaualOBC Kompanijos* i 

į 

816 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City į 

gMBHN*MrwMmMrveaMBeeeo**e*e***e*s*e*«*«* •*•••••••••«! •••!•* *••••?

W. TRASKAUSKA8 
prRMTTIJIS LIF.TUYJSZKAS 

■BAB01IUB MAHANOY CITY, PA

Laldoja Kanu* Numirusiu.
Automobilius del leidot u vi u Krtk- 
sztlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
fcW W. Centre St

t 
į 

I

i

do I i a m 
kėlės

nuliudimia 
sese re s. 1NVAIRUMU INVAIRUMAI.

motinėlių kuri gy-’in
213. \V. Pine ul\ežios.__

o geru vaiku ir o jo
Nil’ll Sell Jojo lovelis 

inllmmzos 191S m.e- Jher teadm1

o

I

Surinko ir Pagamino A. V. Kovas.

ft.7- L

111
M
U 1ft 1 /.

i

Į
!
I

ft

I / Wf t *

i«> 'a: >

C

10 :

(

i ant pardavimo 
su deszimts kambarois. 

Atsiszankite tnoiaus po No. 
(M. 3.0)

Rauti:
ift"hvj.Ir

z

1 / 

) .

II B

narna
t nejaus

627 E. Pino nIvežios.

t Xidind
i tojai miesto, da
I 
I

numazai gvven- 
girde apie neti- 

Pa ulinos, mi lomos 
i barberio p. Juo

ku ri sirgo 
tiktai dvi sanvaites, o būdama

k p 1; i

< )

mirti I

I paezios musu 
zo Ancmevicziaus

|
f ligonbuteje tik kolos dienas po 

operacijai mirė 
...... Ireozia valanda.

[gimė Mahanoy Plane 
adgal. Pergyveno

|amži Mahanojui. 
ėmimą “Sanh’s"

a pit*

PaMamdo j ’ ’) st(

• DubdltnvKu
( Tikfetm»$4.00

in
Atlantic City

Velykų Nedelia 1 Apriliaus

Speciali* ireinas Sabalo* naktį.

<(iht

\r
But geriau.

Magduto. -- Jonuk’, tu visa

Geras Sumanimas.
Stepas: 

j t n patarsi 
i Jei asz (‘mes ir pnbegezia 

’ į paezios.
! Martinas:

Na, Martin, 
mano

kaip 
siimanimui, 

nuo

Žmogau bijok 
į Dievo, o gėdėkis svieto, juk gi 
;tu esi vedos, kaip-gi toip dary- 
; SI ?....

Ryto 
....... 1:30 
..... 1:30 

2:21 
........  2:28 
.... . 2:00 

2:40 
3:16 
G: 00

da sakai, kad mano myli, myli.’ Stopas Tai (»• r^i i broliuk’, da- 
nesi-reriau kad jau bemyle-jbnr b<7<la»nas paezios m

veszeziau.i
~ Taigi, ale kad ma į

I
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APSIVEDIA 73 METUS BET DA MYLISI.
Sztai J. (’. Demarest 97) motu ir jojo motere 

midus, kurie ana diena apveik szt i nėjo sukaktuves 73 midų 
apsivedimo mieste Ayekoi*e, New Jersey. Scmdei da vis myli
si kaip isz jaunu dienu. Turi ji oje asztuonis vaikus, 32 aliu
kus ir 8 praaliukus.

r 
h

(l kuri turi 91 
sukaktuves

r»>

Isz 
Shamokin .........
Ml. Varmei ......
Auhland ........ ..
Girardville .......
Shenandoah ....
Mahanoy City (Tlkietas $• 
Tnmaqmi (Tikiotii* $3.75) 
Philadelphia pribu* ........

GRĮŽTANT— Specialiszka* (relnaa 
aplei* Philadelphia stacija 7:30 
valanda vakare ta pat diena In vlrS 
minėta* vieta*. Tikicfai geri Ilk ant 
ekskursiniu t rainu.

KSft *Oi

Bet but g 
jas apsivestum.

Jonuks. —
mylėt geriau, negu apsivesi.

I .4

Nedėlios rvta e
A’elioue 

3.S metai 
\ isa savo

turėjo užsi- 
spaustu\ oje 

per keliolika metu lyg 
iliinui. Pergyveno luome mote 

1K met u.
ze gera 

ir mot ina sierai ūkani'* ir vyrui 
Juozui, o tiejei yra: sūnus Juo- 

duklers Helena. Mari- 
i r Regina oa-k ut i nes da

I i>zp|es

Mahanny City, Pa. į

Li*t«v1*Kfca* Graborta*
K. RĖKLAITIS

T.aido Ja Numirėliu* pagal 
naujausia mada Ir mokslą 

Turi pagelhlninka rootera. 
Prieinamo* preke*.

ilt West Spruce Street 
MAHANOT CITT, PA.

Bell Telephones No. 149

CHAR. ». P A Ji M L K T 
Heal Estate Agent

4?A b

"I

i
II

I

n psi v o ft y , „(ft5'
%*

” &
/ft. >

ft

\ ft

Nelabu mirti* 
ir dora motere

zukas, dukters Helena.
joną ir Regina pa
\ is.Ti mažos. Teipgi levus Alek
sandra Riitkaueka Ieva ir moti- 

Roberta, 
\ leksa nd ra.

PANEDELI 18 JUNIAUS 
Specialiszka ekskiircija per 
ketures dienas su palydovu 
in Washingtona, D. C. J onas

I na brolius

1

■ i
I

tavo •asz
n icikai

penki
I l alwarda.
uLzku. Juoza ir dvi
i on i k.i 
i i 
''i Ims

Oil !< uamie. I .aido! u \ »i 
Sertalos

l'ian- 
susures Ve- 

Kemzuriciie l ama k veje. 
at-

rvta su trimis 
misziomis aut kuriu užsipraszo 

gimines, prietelins ir pa
ti ra borin'-

Visi (‘ksponsai apmoksti. Apie dau- 
. glaus informacijas raszykile pas

G. O. Roper. II P. A..
Williamsport, Pa.

Aukso Rožyte.
Oi tu Maryte, 
Auk>o rožvte.

Rotary Public 
Jel<u norite pirkt! ar parduoti Stuban. į 

ma* galime jumis tame patarnauti. 
Randavojaipe namu*, koletavojame 

randas ir teip toliau* 
IKW W. (Vaire RL,

I

Mahanoy City. Pa. I

VI>.|S 
žinstamus. Grahorius 'fras- 
k.niekas užsiėmė laidot įnamis. 
\ uĮimiu prigulėjo prie S. L. R. 
K. A.

La i si Įsi.M 
a.a. 
kovai ant

Paulina, kuri į
a t s i Įs i 

''linkiai
szios

TvtrcBfaitfa Lletwrltxka 
BANKA

D1d*l« kaucija alideta Valatf- 
joa Banka Departamento.
Kėlu po prieitum V*l*tljoe, 
telp kad pinigai ludetl mano 
Bukoje negali pratilti. Pri
imu pinigu* saugiam pateiki
mui. Siunčiu pinigu* In vt- 
faa dalia avleto, pagal dieno* 

Parduodu [.alvakor- 
tea kompanijų nustatytam* 

kainoms. Pampinu Pasipur
tos keliaujantiems in Lietuva 
▼takas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas • gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Are- 

MAHANOY CITY, - PA.

Kurta

I

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusi* daktaras karlumenej^.
Oyd6*vlsokl a* liga*. » 

Priima ligonius iki 10 valanda ryto. 
12 iki 2 *poplet. 6 Iki 9 vakaro.

TUQn|0<|kl|ite ofteas randas!
• lD0hw APTIEKO.IE. !

S. Jflrdln St. Shenandoah, I’n.
*

GERA PROGA PLIKIAMS!

NOTICE IS HEREBY GIVEN 
pursuant to the aut of Assem 
blv of the ('ommonweal!h of 
Reniovl vania, entitled ’‘An a
Aut to provide

'į^
Visa amži. 

t hiuto,
toip myliu, kad kitas 
toip negalėtu.

l ikiu lam. but 
In kad mudu nevienokiu 
liu: Tu mane m vii. nes 
nori asz teipat meile tau pripa
žįstu, bot k it okemo a psi reiszki 
me. Kas žiu, ar mudu laimingi I 
būtina apsivedė.

Kas tave gaus, 
Tas

t )nute: L Igal
inei ■

mane

neapsignus.

Myles’

I’d ir daug kentės...

ROM B“*® flW5CT imi iwiC

la
Mdt

.-■Į Ai,

A

Mama. Mikut i, kur 'gavai 
nauja dyržiaii /

Mikui is. Pirkau mamute.
Mama. Kur gavai pinigu?
Miikutis. ()-gi pasiėmiau isz 

j mamos dėžulės.
Mama. Gerai vaikeli, asz tau

^6®*

VAISEI DIDELES VIESULOS.
ant

unt it I(m1 
for licensing 

and regulating private banking 
in the (’ommonwealth of Penn
sylvania; and providing penal
ties for the violation thereof”, 
approved the 19th day of June 
1911, that M r. Paul < lavaln has 
made 
Treasurer, 
(’ommonwealt h 
missioner 
t ut i ng 
Commonwealth of Pennsylva
nia, for a license to do business 
<d 402 \V. Centre Street, Maha
noy City, Schuylkill County, 
the character of snub business 

privati* banking.
PKTKR C. CAM KRON, 

Commissioner of Banking4. 
Harrisburg, Pa.

March 19, 1923.

Mokytojas. Na, pasakyk Vin 
gyvulys mums duo-(Uik, koks

<
gyvulys mums 

la doszras ir kumpius.
V i neliks. O gi ninma isz sto

le palnesa.

i
Laivas Craigside kuris susimuszo uolos užnesztas

’ . . . • . . . •

I per smarko viesulą prie Portland, Me. Visi laivoriai likos iž- 
dabar užtat inszosiu in kelinui- gialbetnis. Pavi'ikslas parod lai va priosz apsivertima.o

M
m-rt: H

Ta visa

BUVUSIS GROFAS DABAR PAPRASTU DARBININKU.
jisai žinomas kaipo grotas Ernestas von

tęs beržu koszes.
Mikutis. Mama, ale asz tada* 

kelnaites nusiausiu.

amžina m
)O

aszaru pakai 
greitai persi- 

mylemu vyru.
reikalu u je mo- 

tevelius,

I nes 1 urejo teip 
skirt 
vaikelius kurio 
tiniszkos apgloboh, 
brolelius ir sesulės, bet toks 
Dievo surėdymas ir reike pagal 
Jojo valia taikini is. 
jia i a t silsis.

Yll savo

apg 
ir :

- Amžina

Philadelphia.Philadelphia. — Juozas Ku- 
| rauckas likos nubaustas meto 
I kalėjimu už važiavimu automo
biliu kada smegenis 
piltos munszaine. T 
laiko ant iszsipagiriavimo.

munsza me.
buvo už-

Pures ganu

being

Moatla yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika 
pu ir savo adresu tai aplalkye tuju 

Ranzyklte

Arablszka
*tem-

adroBB ta! 
dykai.

savo
arablszku gyduolių 
*nt *z1o sdrcHO Dr. Jmbco, Hro*<l-

appljention to 1 be Stato 
Secretary of the 

and the Com- 
of Bailing, consti- 

private hanking in the

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

------$—7
Norį kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.

ir szita

ar

Musu depozitorai yra musu prieteliai 
banka jeszko daugiaus prieteliu.

Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 
pinigus. Prigelbes jumis pirkti prąporte.

Gera banka yra jusu goriausia prietelia. w
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—I—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KasIJorlUM

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAIIAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, . 
m n HORNRRY. A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, Prez.

mornary.

Kaip Gudrei.
X’ineas. — Kaimyno, ar neno

rėtum žuvies?
O, butu labai prn-Al ikfis. — 

vartų.
Vincas. — 

d ik.
Mikas. —
Vincas. —

• Na, lai. pa s i gan -

Ale kaip?
Nugi vandeni nu

geri;, o žuvi rasi ant dugno.

k a

REIKALINGA,
Keletą pardavėju kurio mo

ka Ibet Lietuviszkai, Leh- 
kiszkai ar Slavokiszkai. Pasto
vi vieta del atsakaneziu ypatų. 
Atsiszaukite ant adreso: 
Rooms No. 3 and 4 Baird Bldg. 
Cor. Second & \V. Market St.

(2t.) Pottsville, P(L

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PREKE TIKTAI 25c.
w . n. Ho caicoweki-Co.

M

-

4.

I A
Z . \

2^ . /

' A
&
V

ii
SugriSz.

Kur tavo pati? J 
Iszbego su daktaru. 
Kur?
Galas juos—Galas juos žino, 

laika sirgo, o daktaras visa lai- 
gyde, ir pranyko.
—Nesirūpink, kaip iszgydis 

sugrąžys.

k a

HEI m

puplaiHzkes ir goriausios 
galėsite

Preko trijų

MAHANOJIECZIAI 
aplinkine^

Szluonil praneszrti jog mano isždlr- 
bysteH visokiu žoles preparatai, žolių, 
trukžolos,
Palangos trejos dovinėms, 
gauti už numažinta preke oas:

Mih, K. Juszkovlozlene,
1100 E. Pino St. Mahanoy City, Pa. 

arba fioslog isz manės.
dovlnloriu 60o. su prlsluntimu arba 6 
už $3.30. Reikalauju pardavėjų visos 
aplinkines' Ir duodu gora pelną. C/.la 
galima gauti visokias žoles kokiu tik 
ant svieto randasi.
galima gauti prlstusdaml 10c ntempo- 
inis. 'Knyga Daktaras Namuose kuri 
apraszo visokia* žoles $1.00.

V rtriiZATTia

Žolių katalogu

M •

\’icdniuje buvo
Sturm, bet dabar yra žinomas kaipo doc Sturm, nes renka ti- 
kiotus prie czikaginio teatro. Grafas buvo labai iždykias ir 
pervažiavo kone per visus sklypus, o kada, papuolė in vargu 
Chicago, turėjo jeszkoti darbo idant nemirti isz bado.

ATSAKYMAI.
Mrs. Gabriele B. Detroit, Mich.o r .r 1 u •. r1*

— Toip vadinami moteriszki 
kailinei . “fur coats” ne vra 
tnom, kuom tamista manai, nes 
panaszoi kaip ir tamistelo, 
torelių apsigavo tais 
tais”
szimtns doleriu, manydamos 
buk tai tikri Mseal coats.” 
Sztai isz ko tiojol kailinei pa-

fu r coats

mo- 
“fnr ko- 

mokedamos po kelis

seal yra zuikio kailis nukirp
tas trumpai ir nudažytas juo
dai; Hudson seal yra žiurkes 
(muskvebris) kailelis;
ipot seal yra kailis nuo kal
nines pelukes. Tikras ” 
kotas

o mnr-

pidu kės. Tikras “seal 
kasztuotu nuo tnkstan- 

czio ii* daugiau.
Miss A. B., Wilgus, Pn. — 

You must have Normal School 
training to become qualified 
« Ji * 4* . • .1 11

T 9


