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Isz AmerikosII

Girtuoklių norėjo sudegint 
visa savo turtą.

Cedar Rapids, Iowa, 
tai žmonių

—k^z i m* 
subego pa žiu reti 

kaip pasigerins Kranas Har- 
nisz norėjo sudegint visa savo 
turtą kuri kariuko per visa sa
vo gyVasti. Frnnas atsistojas 
ant kampo ulyczios isztrauke 
isz kiszeniaus 2675 dolerius ku
riuos ta diena buvo isztraukos 
isz bankos, atsisėdo ant said- 
voko, uždegė kruvutia bumasz- 
ku ir • žiopsojosi linksmai in 
liepsna. Palicije užbėgo tam 
perstatinio, užgesindama bran
gia ugnele paimdami Frana in 
kalėjimą ant atvesimo. Iszgial- 
heta tik 1800 doleriu tam neisz- 

su a s žarom i s

Beprote nužudė savo vyra kad 
• jaja daugiau nemylėjo.

— Netekus pro
to isz didelio užvydejimo prie- 
szais savo vyra Ona/ 25 melu 
motoro Alekso Aleskio, 
tu, kada jisai miegojo, nuszove 
ji ant smei’t.

Pittsburgh.

75 me-
> 

Du maži vaikai 
radosi st ūboji* kada mot ina pa
pilde ’ idinsta. Po papildymui 
žudinstos Ona atbėgo pas skva- 
jeri llillen, miestelije Heidel
berge szaukdama: “N'užudžiau 
savo vvra. iiždarvk mano kalė
jimo. Jisai kf,rszino man, jog 
mane ir vaikus apleis. Nemyle- 

nes tankoi 
sirgdavau, nenorėjau idant ma
ni? apleistu, todėl ji 
džinu.” ;
glaudoje 
sierateliu priglaūdoje.

Jisai kf,rszino man, jog

jo linines daugiau,

nužu-
Pamiszelia uždare pri

veikus patalpinoo

.          ............... ... Į.    M .M1.

Dideli tvanai visur —- daug 
bledes, keli pražuvo.

Pittsburgh. — Allegheny ir 
Monongabeja upes kilo net 22 
pėdas, visa aplinkine randasi 
po vandeniu, daugeli žmonių 
buvo priverstais apleisti savo 
gyvenimus. Daug bledos aplai-. 
ko geležinei fabrikai nes van
duo lomia visus užliejo, gele
žio kolei teipgi Užlieti.

Cumberland, Md. — Potomac 
upe teip iszkilo, jog užliejo ke
lis miestelius- ir geležinkidius, 
szoszi žmonis pražuvo potvini-* 
jo. Bledes milžiniszkos.
Chicago.

niu pyažnvo, keli szimtai su-
1 ukstanezoi buvo 

a {įleisti savo na- 
padaryta ant mi

lijonu doleriu, peixiideli sztnr-

Apie tuzinas žmo-

žeistijį keli 
priverstais 
mus, o bledos

M» « MtiHBII HM* I* 4* Bu. HiNVilt <i HWiRlW I*1  i>* —l*WlH iMNr i|M*W*<^*«'«** ’ *•*"    

Isz Lietuvos.
» %

Triukszmas bažnyczioje; lietu
vei neprileido prie lenkiszko 
pamokslo; keli sužeisti. Pa

niekinimai bažuyczios.
A pi a i kerno isz

f

Kauno lon- 
kiszka laikraszti No. 47 “ 

” kuris skclbe\apie
bjauru atsitikima 24 Vasario 

kuri šukele Lietuvei

Kowienski,
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dukters kuri mirė penki metai
I'<
ve

Dzieri

menesi,
Trairios bažnyczio.įt’ Kam

szv. 'rrnices bažnyczioje 
pagal sutarti, ketino

manei i u i, kuris 
padokavojo palicijei kada ji 
paleido ant rytojaus po užmo
kėjimui bausmes už n<‘padoru 
pasielgimą ant ulyczios.
Gyveno geležinkeliu tuneli j e 

per tris metus.
Now York. — Žmogns-szcf'Z- 

kas kuris slapstėsi požemini uo
siu tuneliuosia geležinkeliu li
kos suimtas ir uždarvtas kale-

Kraustys visa kaimeli idant |nut kuris atlankė szia aplinki-
iszgaut isz po žemes anglis.
1 lazleton, 

kompanijų 
Coal ('o., 
Highland kaimeli in 
dali idant iszimti daug augliu ĮNL'vs.

APa. — Angline
Jeddo-High land 

perkranstys visa 
žiemine

isz požemes. Naujas st ubas jau 
pradėjo statyti del anglekasiu 
su visokcis pagerinimais. Ang
lį stripius ųž keliu menesiu isz 
vjrszunes žen\cs. Highland kai- !

inia. Szturmas perėjo nuo Min- 
nesotos Ivg Kentucky.

Turėjo penkis cezariszkus 
’ gimdymus kūdikiu.

Huntington Bark, 
__ . Ona Libljy 
penktu kaitų pagimdo kūdiki 
cezariszku budu, 
perpjovima 

apio 
ei kas kaipo

szv. 
no.

‘ ‘ N e< I oi i oje, 24 Vasari o 1024 
mete* 
Kauno,
atsibūti po sumai, lenkiszkos 
suplikacijos 
mokslas 
pildyta 
sziu, kuopa 
k a toki 
net.
pradėjo giedot suplikacijos, o 

giedot lietuvisz- 
vieni giedojo lietnvisz-

ir lenkiszkas pa
buvo pri- 
Laike mi- 

fcitudentu pradėjo 
szihhbždel i r susi tari- . y ■ j

Po sumai daugelis balsu

Bažnyczi? 
žrnonimis.

I

Calif. — 
ana diena

idgal, kuriuos augino pas sa- 
Lai ilsisi ramybėje senas 

pažystamas ir gyventojus Ma
li a no ja u s.
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Philadelphia, -f Del visu ge
rai pažystamas Antanas Zui
kis, sekretorius S. L. A. sekre- 
toris per 20 metu,

' T

’41mirė orio
nais nuo skaudanezio danezio.

i 'tiMVelionis prigulėjo prie dmigo 
lio draugyseziu, 
žmogum ir mylėtu nuo visu ku 
rie ji pažinojo. Palaidotas su 
I ra ž n y t i n cm s h pe i gom i s.

buvo geru

Misiukeviezius,—— Jonas
kuris radosi daugeli kartu ka
lėjimo likos nuszautas ant 
smert. Jisai iszsigavo isz kalė
jimo su moteriszkoms drapa
noms ir atėjo in ta paezia vie-

Wi

1 
d

Į.
i

* ll’l 

■t 
a

'f'ilj

.fe, į

i' m m

ta kur buvo nuszoves praėji a
meta Joną Adomaiti. MisiukO 
viržius turėjo apie 22 metus ir

p Cm

II'W
> i.

nekarta buvo pakliuvęs in be
da.

kiti [iradejo 
kai, —
kai o kiti lenkiszkai, lonkiszki 
balsai laimėjo. Tas pats atsiti
ko, kada kunigas užgiedojo len 

“Nieėh będzic pocliwa
1 * rzy n a j s w i ę t szy Sa k ra - 
” ir tik riksmai ir szvil-

Niagara Falls, N. Y. — Czid- 
nąitinis miestas yra labai pui
kus ir szvarus.
ojna. ir uždarbei geri, visi dir
ba net uže, tik kas ne nori ar-

Darbai geraik i szkai 
lonv 
ment, 
pimai apsinialszino kada senu
kas kunigas užlipo ant pamoks-

Vos kunigas porsi- 
, kilo neisz- 

pasakytina$ sumiszimas; myne 
pradėjo szaukt: 
in \rarszava, 
ezi<)s,

tai yra por 
Kūdikis 

s svaru, 
ir- mot ina. 

ie
nos gimė paprastu būda, bet 
kiti penki cezariszku badu. To
dėl vadinasi cezariszku bildu, 

Jt 7

nes

j svėrė
s vv ra

szono.
deszimts

Paveikslas parodo Petro ulyczia mieste Loipsigo, kur IK 
kos atidarytas pramones forai kuri laiko kožna meta. Matyt

jime. Buvo tai Nicolas Kit u- mėlis guli kolos mylės nuo Haz- l pirmai inis kūdikis Libbv’i « • . • i t . • v t o į •man, kuris per tris metus per- leteno ii’ Freelando. 
gyveno tuosia tuneliuosia. Ka
da ant jojo padare krata, rado 
bankines knygutes 
ežios, buk turi .jisai suezedini:

pa rodą ii- 
as 

6000 dolerius kuriuos surinko 
laikraszczius

žierius isz langu trukiu. T<‘i]>- 
gi pardavinėjo senas popieras 
skndnrninkams. Turėjo turėt 
gera uždarbi, jeigu per tris me
tus sutaupino banko 6000 dole
riu.

parduod^nns

Geras uždarbis nuo 
munszaines.

Washington, Pa. —

ten ne tokia beda kaip sau kas mislina. ba tingi, tas darbo neturi ir

Kvailios tiesos “Sunday Blue 
Laws. ’ ’

Jersey, ( ity, N. J. — Del nu
sižengi mu “mėlynajam 
tymui,”

i n st a- 
kuris kategoringai 

Xew Jorst įJ. ^jkiliecziam insa-
4B i,...,-."i j.,

‘ szvon t a < hen a sz vesk, 
])raeita Nedelia policijos aresz- 
tuota 8000 žmonių. Buvo aresz- 
tuojamas kiekvienas, kas mies
to parkuose bandė pažaisti, kas 

‘‘keudžiu” 
ai- uosi 

k ri mina
nt i duot i

**• - ■"ko
u^i'į!i('czi

diena szvesl

pirmutinis kndikis kuris 
gimė t ei]), buvo Rymo 
(ciesoris) todėl daktarai 
vardino taji gimdymą per 
na 
O' n

cezaras 
už- 

szo- 
cezariszka operacija arba y !

Ii n vežios 
žegnojo lonkiszkai

T. . ‘ I ar])

Kada 
]>rohibicijos agentai daro kra
ta name Juozą Gusico, kuri nu- 
žlurinejo nuo kokio tai laiko, 
buk jisai vaęp munszaino, rado 
skiepe užkasta bleszineje 2800 
doleriu. Juozas pasakė agen
tams, buk pinigus užkasė idant 
jam niekas nepavogtu, nes ren
gėsi * iszkeliaut in tevynia.

4 4

vardai bus

<4 
gimdymas.

Jau ežia buvo isztikruju 
didelis vargas.

Chicago. — Kambarije

Važiuok sau 
lauk isz bažny- 

eik Želigovskiui kalbeli, 
ežia nereikia Pilsudskiniu, isz- 
inest ji lauk! ir 1.1.” 1

Kilo riksmai, pravardžiavi
mai, giedojimas lenkiszkai ir 
lietnviszkai, žodžiu kilo tikra 
bolszevikiszka rovoliucijo. Ku
nigas nulipo nuo pamoksliny- 
czios su aszaromis akvsia.

i 4

szin metu Užgavėnėmis, 
kitu atsitikimu neproszali pa-i 
minėti ir szis atsitik imas:

Užgavėnių antradieni važia-! 
vo isz Trakiszkiu prisėdės pil
nas vežimas girtu vyru, kurie 
žinoma važiavo bą jokips. tvąr-

dėžutė cigarete, ar 
pirko, ar batus valėsi, 
szluostcsi... Visu tu 
listu” 
grand jury’ei, kuri ikisziol tar
dė daugiau kai]) 10 tukstaneziu 
b vi u.
Vela baisi nelaime kasyklosia; mirė isz szalczio 

24 užgriauti per nežinoma 
eksplozije. — Puse surado. 
Bluefield, W. Va. —

szimts keturi anglekasiai likos 
])or

D vide

užmnszti per eksplozije kuri 
kilo isz nežinomos priežasties 

šia Vu^on Poca
hontas Coal Co., Yokone. Trile-

Priek tam turėjo prie saves X() o kasvklosi
1 aTH/AZV/X 1 1 • 1 • V*’ •da 2000 doleriu kuriuos uždir-

1,0 parduodamas munszaine ir kil kiti dnrbįinkai kurie likos 
ir užgriauti badai, 

teipgi pražuvo. (£ kadVYukone 
nesiranda telefono, tai žinios 
apie nelaime buna iszsiunczia- 
ma isz kitu kaimeliu. Eksplozi
je kilo koma mylo po žeme ir 
tai isz nežinomos priežasties 
kada darbiu inkai nusidavė in 
darba.

lai in laika vieno meto. Palici
je pinigus jam sugražino, nes 

niekur ne-uždrausto vaisiaus 
surado.

Tankei teip atsitinka 
ant svieto.

Harrisburg, Pa. — Jau nuo 
kokio tai laiko ^Robertas Ni
chols, nužiurinejo savo paczi ti
lo buk ji apgaudinėjo, susinesz- 
<lama su kitu vyru, na ir nuta
rė nuvaktiiot negeistina sve- 
czia ir paukszteli suimti. Pasi- 
szaukes savo du brolius in tal
ka apstato narna ir lauke atle- 
kenezio prielaidinio. Ne ilgai 
lauke. Užtemino inejnant in 
stuba 20 motu Emiliu Rehrer, 
kuris pristntydavo del Nichol-
su pieną kas rytas. Robertas po 
keliu minutu inejo in stiiba, už
tikdamas’savo paežiu.lc sedin- 
czia ant keliu Emiliaus, kuris 
tuo pasžoko ir pradėjo bėgt 
per duris, bet likos sulaikytas 
per brolius nąo kuriu iszspru- 
do szaudamas in viena. Prielai- 
dinis'pasislėpė name savo sesu
tes kur ji palicije suėmė. Kada 
Robertas atfcjo su kitu palici- 
jantu namo, apgavinga paeziu-
lc borėjo atimt sau gyvastį isz 
sarmatos, ka tik norėdama pa- 
rąukt vamzdi kąrabinę kuri

pagautais

nuo
O*B

ku
riamo nieko kito nesirado kaip 
sulužusi lova ir vienas krėslas, 
likos surasti lavonai Jono, Teo- 
doi'f) ir Onos Daniszu, dvieju 
broliu ir sesers, kurie turėjo 

75 lyg 80 metu amžiaus,
yvendami draugo. Vargsžai 

ir bado, nes 
kambarije nesirado ne szmote- 
lio duonos, malku no augliu. 
Kaip daktarai isztyrinejo, tai 
turėjo mirt apie deszimts die
nu adgal.
darni joju iszejnant davė žini;i 
apie taj palicijei kuri lavonus 
užtiko.
Smarki viesulą užmusze asž- 

tuoniolika žmonių.
Oklahoma City, Okla. — Bai-

Kaimvnai nematv-* v

Nebylis adgavo kalba kada* ji 
nubaudė kalėjimu.

Chicago. — Sudže Baras pa
dare “stebuklą” sugrąžyda
mas kalba Leroy Ilęndersonui, 
226 W. Division u Ii., kuris mo
kino nebylius kalbos ant pirsz- 
tu. Tojo profesoriaus pati ap
skundė ji už sumuszima ir ne
davimo pinigu ant maisto, nes 
visa savo uždarbi praleisdavo 
ant munszaines.

Sudže Baras susikalbėjo su

stebuklą

Lietuviu 
apie du

apio ji nesirūpina, 
gana didelis būrelis,

Turimo ir 
savo lietuviszka bažnytolia, ke 
les draugystes, tik liūdna kad 
per mažai, jaunumo czion ran
dasi. Szcip visi gyvena sutiki 
mia, konia kožna szeimyna tu

:il

ImI
I ISZ LIETUVLSZKU 

KAIMELIU.

' Mount Carmel, Pa' —
Miliauckas, 58 metu 
likos užmusztas
siklosia per nupuolimą augliu.

Eksczwidze, 
paliko paezia ir penkis vaikus.

— Gyvenimas Lietuviu ežio 
na i labai malszus. Nora veikė
ju idant lietuviszka varda pa- 

i būdavo. 
Sziadien visi pu|eido rankas

szimtai szeimvnu.

I i JJ 
iii

■ /1
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*1 4 
senumo, 

Richards ka-

I*

ri savo liMma narna 4r puikius
kos' k a ip bėproczihT* VitKT ffrk- 
lius kaip inmanydanu. ’ Keliu v *
ėjo isz Ziuru sodžiau^ taip pat 
truputi inkauszes žmogus ir 
uoszOsi kiszenoso penkias bon- 
kas arielkos. Važiuotieji tai]) 
smarkiai važiavo, kad 'bžleke

Velionis gyveno
automobilins. Teipgi turimo
kelis lietuviszkus biznieriui: 

sztomin- 
ir drapaąu 

ko reike galema gau- 
o reikė ži

not, jog musu biznieriai sztant 
vyrai ir su žrnonimis pasiclgi- 
neja prietcliszkai. r

kaipo saliuninkiis, 
kus, mėsininkus 
sztora — 
ti pas saviszkius,

'' M

ir Sukala u akas 
apdaužyki is ir 
niaisztininkus,

Siamiaszka 
likos baise i

per 
daugeli moterių iszmesta isz
bažnyęzios kurios teipgi aplai-

spirtais

ko žaidulius. Bažnyczia likos 
subjaurinta žmogiszku krauju. 
Biskupas užvedė tyrinėjimą ir 

viskas užsi-

Kaunas:

nežine kaip tas 
baigs.

s Metaliniai Pinigai.
Teko sužinoti,

kad monetų instatymo projek
tas, Lietuvos Finansų ministe- 
rio V. Petrulio jau yi;a. patiek
tas Ministeriu Kabinetui svars 
tvti.

. . . Taigi galima .tikėti, kad ne
si .viesulą kuri perpūto por tru]cus ateis laikas, kada nepa-

Taigi galima .tikėti, kad ne-

Shawanee, užmusze mažiausia 
asztuoniolika žmonių, daug su- 
žeido ir padare bledos ant tuks- 
taneziu doleriu.

Varo straikierius isz stubu.
Vintondale, Pa. — 

anglekasyklu kompanijų palie
pė visiems darbininkams ap
leisti stubas, kurie iszejo ant 
streiko. A]>io deszimts sžeimy- 
nu jau iszsikrauste ant paliepi
mo szerifo.

Szeszi szimtai anglekasiu isz
ejo ant st raiko isz Vintono ka-

V info n

tbgius apyvartai 'smulkiuosius 
poperinius pinigus pakeis me
talo pinigai, kurią žada būti 
eupro-aliuminijo (smulkus cen 
tai) sidabro (nuo vieno lito iki 
10 lit.) ir aukso (25 ir 50 lit.)

Gimsta Dvynai.
Kaunas. pa-— Ano t “ Liet.” pa

skutiniuoju laiku Kaune in- 
vąiriose vietose pradėjo gimti
dvynai, Žmones tuo labai susi
rūpino, ypacz kad tokiuose at-

pagialba raszto užklausdamas 
del ko teip pasjelgineja su sa
vo motorią. Ant ko nebylis at
sake, jog nepamena idant'teip 
darytu. Yra nebylis ir kurezes , 
ir kad jam dovanotu kalte.

Sndžo jam paraszo jog ji nu-., 
baudže ant moto in kalėjimą. 
Perskaitęs tuofs žodžius,..neby
lis moto alavoli ir popiera, 
szaukdamas garsoi: “Susimilk 
įr nesiunsk mane in kalojima,j

sykiu'dvi sanvaites adgal, nps 
kompanija nukirto 30 procen
tą anglekasiams, nes tonais ka
syklos nopriguli in uni jo ir da
ro kas joms patinka.

Jonas Broby, prezidentas No.
2 distrjkto U. M. W. of A. nu
siuntė telegrama pąs guberna-. 
tdriu Pinchota, praneszdamas 
jam apie nedora pasielgimą to
sios kompanijos kuri davė žino 
del 52 .^zeimynu kad apleistu pi 
ėtubas pi viena para, molsda- 
mas gubernatoriaus idant už
bėgtu tam pasielgimui ir užtar
tu už motoras ii; vaikus kurie

ętubas yn viena para, molsda-

o/j

buvd vyras idant užbėgti sav- sutiko ant,jo maldavimo ir pa 
žudinstai. - - leido narnb.

aiko.prie galvos, fn laika pri- daugiau to nedarysiu./’ Sudžę
• 1 1 VI A f________ ____ __________________X • ______ u L „ • _____

I
ii

leido namo.
v ■

nepuri kur, ,< pasidėt. Kada gu-
bornatorinąi. -sugryž isz Wash- 
jngtono, jam tas dalykas tuo-
jaus bus perstatytas.

*’ : I. 1 ji’

ant einanezio žmogaus siąiąuže kitados
I

ir kad ne bažnycžc,' tlu pipkas 
nežinotu kad ėž0 yra pusp tin a s 
skaitlis Lietuviu,' ‘ . Yyt;

— , Ana diena ketinė atsi
būti susirinkimas A m brhžo sa
loje ant kampo Maple ir Sixth 
ulycziu, bot burmistras mies
to Kazlauckas dagirdes kokis 
tai susirinkimas uždraudė ji 
su pagialba policijos. Buvo tai 
raudonųjų bolszevikiszka par- 

kaip atsibuvo 
Toji 

(larbininkiszka 
partijo geidžo sukelti czion 
Ameriko rovei i nei je ir apimt 
valdže, bet juju kvaila svajone 
niekad noiszpildyo sziam lais
vam sklypia.

arielkos,bonzas,.
szonus stiklus hienomis nulu
po nuo galvos visus plaukus su 
oda (skūra) ir pusgyvi parve
žė namo.*

Guziite daugiau rupi ne'kaip 
. mokslas.

Rokiszkis (‘Vienybes’ kor.) 
— Szianie miestelyje randasi

susodino in

didele muro gimnazija, bet na
mas tai. savaistis vietinio gra
fo P. Virszutiniamo . augszto 
yra gimnazija, o apatiniame — 
pardavine ja degtine... Languo 
so iszstatyti invairaus ‘grožio 
buteliai, o mokiniai iszejo isz 
gimnazijos sustoja ties langu 

butelyje
Taigi ežia

1

ir spėlioja, kuriamo 
skanesne degtine.
vietines l aidžios didele klaida 
jie turbnt, mana, kati jei jie 
myli siurbti baltake, tai tegul 
ir jauni vaikneziai siriipažins- 

paraszais,ta nors su buteliu
o kaip paaugės, tai žinos, ko
kios pareikalauta isz saliunin- 
ko.

■

.•

skaitlis Lietuviu,'

t i jo, panaszei 
Wilkos-Barri.jo nesenei. 
radikaliszka

Haverhill, Mass. — Andrius* - • * • Majauskas, kiųds už pardavine 
jima alaus buvo ana diena nu
teistas 30 dienu kalėjimo, da
bar tapo sužeistas. Mat, kalė
jimo vyriausybe pristatė Ma-

Minersville, Pa. — Kas link 
bilos Jurgio Kupezinskio, ku
ris pastatytas J’ra po belą no
vos už perszovima Antano Mu
rausko tai da neiszaiszkinta, 
nes p. Kupczinskas nieko apie 
ta atsitikima nežiną, nes Mu
rauską taja diena ne buvo pas 
Kupczinska kaip tai Tsz pra
džių buvo garsyta, nes neper- 
toli nuo Kupczinsku bi>vo uže- - 
• • 1 1 • 1 . t- < «b I « W • • k JI A- JB M*. M 1.-1. 1 d

KuIR;x

dzin buvo garsyta,

jas in tula vieta. Kupczinskas 
ne buvo aresztavotas 
monte, norints lenais radosi 
Panedelio ryta ir vėliaus at
lankė pažystamus Shenadorije
Panedelio ryta ir

ir tik dažinojo apie aresztavo-
• • i •• ■ anamo injima lenda pribuvo 
Mainersville. Ponas Kupczins- 
kas užsistoto belą priesz skvai- 
jeri Shenadorije Utarninko va
karu, kur atsibuvo perklausi- 
mas laike kurio perszautasis

■i i! f
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Murauskas ir jojo penki liu- ; 
. , .ii i ii- dintojai negalėjo p r is vice zy t 1
.įauskft prie darbo aut valstijos api(J p Kupczhiskio prasik(11. . 

tuna ir prirodyt birk tai isztik- ! 
ruju jisai szove in Murauską.

i szt rankom

I įl

d'armos. Majauskas laike gele- 
žjjĮo sztanga, o 
ja kale dideliu kuju.

4 smūgis nuėjo pro szali ir kūjis 
sutriuszkino majauskui pirsz- 
ta. Majauskas buvo nugaben
tas in Peabody ligonine, kur 
jam pirszfas tapo visai nuplau
tas. Kai jis pasveiks, ji vėl pą^ 
ims kalėjimai), kad užbaigtu 
bausme. *' .

Iszejcs isz kalėjimo Majaus
kas turėtu apskusti valdžia už 
sužeidimą. ✓ ♦

»< ’ Ik

Seeleyville, Ind. f Dicrih. 19 Maigai visas sugriuvo. 
Kovo mirė czionais Antanas ]

kitas kalinys
Vienas

• * i» • « » < p

sitikimuoso gimimai buna ue|
KJ AY 1. V 104* AP,

— (“Vienybes” kor.)
vionu laiku, bet po keliu dienu 
ar. savaieziu nuo pirmojo, del 
to sudaro dideli paveju kudi- 
*kiu ir gimdyvių gyvybei; Dau-{] 
gelis lieka mirties 
tuo labiau, 
laiku gydytoja pasikviesti.
Visi gere ant prapal, po tam 

daužo pakauszius.
Žiūrai, Perlojos par.

aiikomis
jei nepasirūpina

Mu
su apylinkėj nepaprastai iszsi- 
platines girtuokliavimas. Ge
ria seni, geria jayni, giria va
do vyrai ir motoiys, geriitr ga
lop jaunosios megaites ir gir
domi prii motinos kr ucz iu va i - 
kai. Voliojas po purvyną ber- 
naieziai ir piemenys, daužo ir 
skaldo sau galvaė. Ypacz pasi
žymėjo Žiūrit sodžius girtybe

' * < I / "
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Skrebiszkis

Pasiutęs szuo sukandžiojo 
vaika. i

Rokisžkio vals.
Sau-

iszvože in Kauno ligonine. Kai 
šio 26'd. J. Bukas, eidamtls iii
mokykla, pamato sznni bėgan
ti; szu va buvo prabėgąs pro 
szali vaiko. „Bet vaikas prakal
bino szurii: “Szunol, kuT gi tu 
begi?” Tuo sykiu szuva szoko 
/ant vaiko ir sukramto* rankas. 
Szuhios butą pasiutusio. Vaika 
ti mes,* kad neklausome val-
džios insakymu, kad szunys 
butu pth’iszti. »'

Jį

if

' y '■ _ I;

Pulsas naujei Užgimusio' Pulsas naujei užgimusio 
kūdikio plaka Ant minutos nuo
130 .lyg 140 kartu,o suaugu-

* V * R4/XM
1

' tu ant minutos. į
l ■ -ii ''

/ ■. i :

šio žmogaus nu 70 lyg 75 kar 
ri i vi 1. | * įį /

i;
S

i'F, 4 iri ■ .

Pirmutino žino
angliszko laikraszczio ir 

teip patalpinom kai]) radoln, J 
bot dažinoja kitai]), szi patai- 1 
sima noringai patalpinome del j 
toisingystes pono Kupezinskio J 
kuri pažystame gana gerai kai 
po žmogų, kuris niekam pikto 
nepadarytu.

— Medinis namas

isz
I1
I

teisingystes pono Kupezinskio 
kuri pažystame gana gerai kai

prigu* 
lintis prie Edwardo Kazlaucko 

virszu, 
Narna

kuri norėjo iszkolt in

i
J 1*1

j

.į

pirko dvi sanvaites adgal. Na- y
Alaburda, 63 metu amžiaus, minei rakandai kone visi šulu-

žo. Alažas vaikiukas kuris sto- j 
vėjo artimoje likos sužeistas ‘ 
per puolanti balki, bet darbi-

neihažai blc- 
o Sbch^illo>25 metus, Teipgi (les ir kuszto, nes visi pinigai .i

palikdahias dideliam nuliudi- 
mia .savo motoria .
aunu Antano. Velionis pergy
veno Amorike 40 metu.’Gyve
no Mahanoy City per 15 metu,

Marijoną ir

įlinka i apsiša ugd jd‘1 holą i mes
> •. j ‘ c v nd v • m %. Kazlauckas turi

paliko keturis sieratnkus savo
f 1 ii. . ■■ )fw ' e : 1

dingo ir namo neteko.
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KAS GIRDĖT
t, _ _______

Suraszai parodo buk dides
ne dalis persiskyrimu yra jesz- 
komi per motores turinczios 
nuo 20 lyg 25 motu. — Yra tai 
pasekmes greito ir neiszmintin
go apsivedimo. Po laik akys 
tujn moterėliu atsidaro.

Notiketaidikos surastas sė-* 
niaurios žmogus ant svieto. Bul
garijoj. Yra tai kaimuotis, tu
rintis 166 metu amžiaus. Kada 
keli laikraszczio reporterei ji 
atlankė užtiko ji prie darbo 
arent dirva su ja nežeis. Ant ož

ka
valgo ir t.t. tasai mntuzolis at
sake, buk valgo viską, gere gu
zui ia ir niekad savo gyvenimo 
nesirgo. Daugiause valgo dar
žoves kurias patk augina. Anl 
davado parode savo metrikus 

metus toju

*PAJESZKOJIMAI.
I

fe, <;J* ■ *
'<r? ' ' ,

sesers su-

klausymo, kaip gyveno,

Ik. I

i •

Mete 1977 moteres valdys vi
sa svietą o vyrai turės dirbti 
visus motoriszkus darbus, auk
lėti vaikus ir 1.1. O gal ir 
dvs. — Juk sziadien 
viską iszrnnda.

i’... gim- 
žinvsta

kurios užtvirtina 
nepaprasto senelio.
*

(’hicagas pastrengincja
I

ll;f,
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Francije apdovanojo didžiau- 
se garbe 
kryžių,

— Garbes Legiono 
Franeiszka Ksavere, 

sena francnziszka miniszka, 93 
metu senumo, kuri praleido sa
vo 73 motus patarnaudama del 
ligoniu ir vargszu. — Tai da 
per mažas apdovanojimas už 
liek metu darbszavimo del sa
vo artymo.

Tomis dienomis profesoris 
J. A. Žemaitis, vargonininkas 
prie Shenandoah Szv. Jurgio 
parapijos iszleido keturis nau
jus muzikaliszkus leidinius po 
vardu <4Pas Motinėlė,” duetas;

Rntu Darželis,” solo; “Ak li- 
sveika,’’ solo; ir “Myliu 

Lietuva,

Pas Motinėlė,
4 4 

kie

> J

solo; 
solo; ir

o toipgi 
keliu

” duetas.
Prof. Žemaitis aplaiko dau

geli padekavoniu isz visu daliu 
Ameriko už darbszavima ant 
muzikaliszkos dirvos
gavo pakvietimus nuo 
fonografu kompanijų ant gie
dojimo in rekordus. Tomis die
nomis iszvažiuoje in New Yor- 
ka idant pagiedot koles daine
les in Columbios ir Viktorio 
rekordus.

Protestoniszkos bažnyczios 
užveda visokes permainas savo 
maldnamuosia invesdami szo- 
kius, operas ir net pavėlino 
jauniems mylėtis. Dabar vie
nas isz tuju progresiviszku ku
nigėliu, prabaszczius szv. Mor
kaus parapijos New Yorke, už
vedė kiniszkas pamaldas ant 
atminties kiniszko dvasiszko 
Konfucijuszo, kuris invede ti
kėjimą Kinuosia. Pastoris dak
taras Gntrie, iszlavino kora ku
ris pagiedojo kėlės kiniszkas 
bažnytines dainas kiniszkojo 
kalboje, iszskaite kelis mokslus 
tojo kiniszko pranaszo apsaky
damas apie jojo gyvenimą ir 
gerus darbus.

Bažnyczo buvo prigrūsta 
kiaušy to jeis. Reikė stebėtis ko
dėl krikszczioniszkoje bažny
čioje garbina atminti kiniszko 
tikejimiszko pranaszo.

buvo

Snvienytosia Valstijosia gi
mimai pradėjo, susmažyt, o 
mirtys pasidauginet. Ant kož- 
no tukstanezio gyventoju 
mirszta trileka ypatų, o užgi
nta 22 kudikei. Praojta meta 
užgimė 23 ant (kožno tukstan
ezio.

>■—■»■■■ II ■! *

Pen nsy 1 va n i jos leg i sla t u ra 
lankei padaro kvailas tiesas, 
liet szitas paskutinis užmany
mas gal yra kvailiausiu. Neku
ria reformatorei dabar ketina 
padaryti tiesas idant uždraust 
fabrikantams daryti vaikams 
zobeveles persta tanczios karei
vius, armotas ir kitokius ka- 
riszkus ynągns, idant neinkve- 
pinet vaikams kariszkos dva
sios. — Ka darys legislature 
Harrisburge sėdėdama per die
nas, turi 

. padaryti.
nors kvailas tiesas

r
!i j

I
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Popiežius Piusas davė pave- 
linima ceremonijų kongregaci- 
jeį permainyti nekurias bažny
tines ceremonijes pagal szian- 
dienines aplinkinybes ir svie- 
tiszka progresą, kada užejs ap- 
vaikszcziojimas 
naujo meto. Daugelis isz tuju 
ceremonijų sziadien netinka, 
nes popiežiaus galybe ant svie
to dingo kokia turėjo senovisz- 
kuosia ląįkuosia. — Tokios 
bažnytines ceremonijos kokias 
laike penkis szimtus metu, 
sziad 
kalingos.

atejnanczio

pen k is szinpus metu, 
lim netinka ir visai uorei-

ap- 
vaiksztinet szimta metu sukak
tuves nuo kada miestas prasi- 

rimtas metudėjo. Szimtas metu del emki- 
piszko miesto tai nieko, bet dal 
ame.rikoniszko miesto, tąi yra 
labai svarbios sukaktuves. Tik 
keli amerikoniszki miestai ga
li pasidžiaugt laja garbe. Pir
mutinei gyventojai apsigyveno 
Chicago 1824 mete. Szimta me
tu adgal ant vietos kur szia
dien stovi Chieagas, buvo nie
ko daugiau kaip balos ir pusty- 
nos. Gyveno tada Indijonai 
sztamo (’hoca<|iia.

Nesenei Paryžiuje mirė žmo
gus pramintas “ 
t is” 
važiavo visa svietą su cirku- 
sais vedindamas savo miklumą 
perstatant i žalti, 
gana dideli turtą.

Marinelli Imdamas 
žmbgum, karta pamato cirkuse 
žmogų, kuris savo perstatinė
jo pavidale žalczio, darydamas 
visokius perstai jutui s, iszsisu- 

v i snip,

praminta žmogus-žal- 
vardu Marinelli, kuris ap- 

visa

surinkdamas

jaunu

teip kaipk i nedarna s
žalt is. Tok is perstatymas pati
ko labai jaunam 
nutarė sekti paskui 
riu. Buvo tai vvrukas kudas ir 

miklus, nusidavė pas 
direktorių cirkuso, bot jisai jo- 

Neniisimines nu- 
be jokio žodžio.

Marinelli ir 
t a ji a k to

labai

jo nepriėmė, 
ėjo pas kita, 
atsigulė ant žemes, pasireinias 
ant dvieju pirsztu, pasikėlė in 
viražu, kuom labai nustebino 
regėtoju. Tuojaus likos priim
tas, o in du menesius po tam 
pagarsėjo po visa Francije.

Marinelli pasiūt iszkai losze 
kaziras ir karta pralosze visa 
savo turtą. Neturėdamas pini
gu, 
los
draugoves, kurie geide po jojo 
smert isztyrinet jojo kuna ir 
kaulus. Nuo tojo laiko turėjo 
jisai su savim vežtis ei n in i gra
bą, nes laike mirties jame keti
no būti iszsiunstas kur jisai nie- 
sirastu. Kada vela surinko tur
tą, atmokėjo draugovei skola 
nusiunsdamas toszczia graba.

pardavė savo kaulus del tu- 
a m e r i k o n i sz kos daktaru

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.
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NAUJAS ANGLIJOS AMBASADOMS.
Sir Esme Howard, naujas

i
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G ice Iras žiemos v id u rd ien i s„.

... Mes stovimo
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Pajeszkau savo 
nans Vąclava Stnsurią paeiną 
isz Kauno Red., Rftsęjįnu Aps„ 
Boti ga los < Pa ra., t i 
Kaimas. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszt.

M. Zvegii..
39JJ3 D. St., • 

Detroit, Mieli.
™ / 

«Ml*.MWMAllMMlIh1 ’«* ^ *'*-«*"*«•

Asz Augustina Dirmantaite 
po-vyru pavarde Vengolicrio, 
pajeszkau savo 
Amelijos Lapaitis, 
isz Laukuvos Para., 
Krtinio, Tauragės Apskr 
metu kaip Ameriko* Jeigu kas st urnas nuo jos mažu 
apie ją žino meldžiu.praneszt.

<

f
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■IrStaponkamo St i prus, ssshltįs 
anksztąmJialne. Nuo musu ko
jų iki pat žemei traukiasi nuo
laidi lyguma, 
žiąri, kaip iri veidrodi.

1 lu kuria saule
Sząle

mus mažos rogutos“lipmuHZtos

(t,28)

Akyvi Trupinėliai.“
*■ I. ................. .

Kvmiszkris kalendoris Ii-

♦:|

1«

kos pagerintas 45 mete priesz 
Christnsa per Juliu Cesnra eie 
šoriu.

Fobruariauš menesije žino
uis sudėjo iii pacztinius bankus 
$1,350JK)0 daugiau ne kaip pra 
c j ta mota, arba isz viso 132,-

S
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REIKALINGA MAINIERIU.

aiszkiai-randpila gojiunbe. i 
Nuvažiuokim žemyn, Na

dezda Petrovna! — maldauju
— Viena tiktai karta! Tl-f

. L(.’’Juodainin sveiki. ,
Bot Nadyte bijosi. Visas at- 

.........  J _ __ “ 1 kalioszn 
iki galui ledu kalnp rodosi jai 
baisia, 
bedugne. Apmirszta josios dvą- 
sia ir paliauja alsavus, kada ji 
žiuri žemyn, kada tiktai aflz 
pasiūlau sėst rogutesna. B£t. 
kas gi bus, jeigu ji pasiryž ap
lėkti bedugnėn! Ji mirs, iszols 
isz*proto.

— Maldauju
Nereikia

pažinsi ainos'asz.
paeinanti koki! pasiliksimo visiškai

M 11

Aug. Vengei ioilo
309 Sylvia Ave.,’ 

Christopher, 111.

neiszmatnojamrii gilia
«į

z7

Asz Jieva Aleksynieno po le
vais Venckiiniute 
savo gimiuaieziu Vancloviukiu 
Mariukes, 
kos paejua 
Skersabalių 
kio Vąls., 
Pirmiau gyveno Detroit, Mich., 
dabar nežinau kur. Praszau al
si szaukt ant adreso.

Mrs

T t

Asz

pajeszkau

Petronėlės ir Jievu- 
isz Prienų Para., 
Kaimo, Miką Ii sz- 

Marijampoles Apsk.,

Eva Aleksinione 
171 Franklin St., 
Torrington, Conn.

Juozas Bagd ana v iezia 
kuris pei* 15 metu laikiau sa
lima ant E. Centre St. Maha- 
noy City, pajeszkau savp tikro 
brolio Kazimiero Bagdanavi- 
cziaus, kuris apleido Mahano- 
ju 20 metu adgalios ir iszva- 
žiavo in So. Dakota. Paeina isz 
Kauno gub. ir pavieto, Szei- 
mios parapijos. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Jos. Bogdanawicz
206 N. Third St.

W. Hazleton, Pa.

(A.l

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

iszejo isz 
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant; piano.

“Ak Likio Sveika
“Myliu Lietuva. 
Pas Motinėle” 
Rut u Darželi ”

Sziomis dienomis

I I

11

50c.
50c.
50c.
50c.

< L

4 i

Galima gauti pas leidėju
J. A. Žemaitis

315 S. West S,t. 
Shenandoah, Pa.(t.28)

ROYAL MAIL 
IN IR ISZ LIETUVOS. 

‘ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA

>»

>*

I 1 1 1 j
Tie laivai yra nauji ir moder- 1 
niszki visame. Geriausi del juru j 
keliones, žinomi del gero patar- j 
navimo ir vigados visame. Gerat< < 
ir užtektino valgio paduodamai 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
npecialo patam avima.

ROYAL MJLIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

M Bread waj.INSURANCE AGENTU.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ

Mow TwrV 
arba pas vietinius agentus.

Geri Dantis — Gera Sveikata
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gera sveikata. Prasti dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimu kurie 
priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
netekti darbo. Dabar yra laikas vengti 
blogu dantų. Valyk savo dantis su saugiu

Dabay yra laikas vengti

*

t

ir atsakančiu Colgate’s
Ribbon Dental Cream

Daktarai 
ir 

Dentistai
Rekomen

duoja 
Colgate’s

J

asz.

ji sz
kad ji silt in-

Jus! — saka it 
bijotis! Su

praskite gi, tai akla baime.
Nadyte galop sutinka, ir 

isz veido matau,
ka turėdama pavoju gyvūni

ja iszbalusia, 
drebąnczia in rogutes, apsika
binu ranka ir drauge su ja lei
džiuos bedugnėn.

Rogutes lekia,
Skiriamas oras musza veidan 
staugia, szvilpia 
szia,

mui. Asz sodinu

kaip kulka.

ausyse, ple- 
skaudžiai gnyba isz pik

tumo, nori nutraukti nuo pa
ežiu galva. Nuo vėjo spaudi
mo nėra jogu alsuoti. Rodosi, 
pats kipszas apkabino mus sa
vo letenom ir staugdamas tem
pia peklon. Apsupa daiktai su
silieja vienon ilgon beganezion 
juostom Sztai — sztai dar aki
mirka ir, rodosi, — mes žūsi
me!

— Asz myliu jus, Nade! -— 
sakau asz pusbalsiai.

Rogutes pradeda bėgti vis 
locziau ir leczinu, staugimas 
vėjo ir užimąs -pavažų jau ne 
taip baisus, 
beapmirszta, ir mes, galop, 
apaezioj. Nadyte nei gyva, nei 
mirusi. Ji .iszbalusi, vos alsuo
ja... Asz padedą jai atsikelti.

r— No už ka kita kart neva
žiuoju, 
in mano placziomis,
baimes akimis. — Ne už ka pa
sauly! Asz vos nenumiriau!

•>

Truputi palaukus ji 
peiks t i ir jau klausiamai dirs
telia man akysną: ar asz pasa
kiau tuos keturis žodžius, ar jie 
tik pasigirdo jai tame ūžesy ? 
O asz stoviu szale jos, rukau ir 
atydžiai žiurinoju savo pirszti- 
ne.

Ji ima mane po ranka ir meri 
ilgai vaiksztinejam apie kairia. 
Slėpinys, matomai, neduoda jai 
ramybes. Ar buvo isztarti tie 
žodžiai, ąr no? Taip, ar ne? 
Taip ar ne? Tai klausymas sa- 
vymeiles, garbes, 1 gyvenimo, 
laimes, klausymas labai svar^ 
bus, pats svarbiausias pasauly. 
Nadyte nekantriai, liūdnai, du- 
rianeziu žvilgsniu dirstelia 
man veidan, kaž ka kalba, lau
kia, laukia ar jiepraszimkesiu 
asz. O, koks žaislas sziąmo mie
la me veidely į koks žaislas! 
Asz matau, ji galinojasi su sa
vim, jai reikia ka tai pasakyti,

alsavimas jau 
ir mes,

110-

— sako ji,' žiūrėdama 
pilnomis

atsi-

idel^fį ■ koks žaislas!

bet ji neranda žodžiu, jai ne
jauku, baisu,
mas...

—- kjiuote ka ? ■ 
rodama in mane.

— Ka? — klausiu.
— Imkim dar karta 

leiskim.
Mos ųžkopiąmo laiptais kal

no. Vol sodinu vargsze, dreban- 
ezia Nadyte in rogutes, vėl mes 
lekiame baisįon beįugneii, vėl 
staugia vejas ir užįa pavažos

> - J’k 1 5.41 l,u ' a.

kliudo džiaugs-

- sako ji, žiu-

imsi

D L (A V AA v C 4

ir vol prie paties tvireziausio 1 
ir trukszmingiausio rogucziu 1 
įnsįlokejimo sakau pusbalsiai:

— Asz myliu jus, Nadyte!
Kada rogutes sustoja, Nady

te apmota žvilgsniu kaina, ku
riuo mos tik ka vąžiavomo, 
paskui ilgai žiuri mano veidan,
įnsiklauso in mano baisa, vie
noda ir szalta, iv visą, pet muf- 
ta ir gobtuvas jos, figm’ele —

>.
,L

1
I

Ji

Kompanija Buck Run Coal 
Co. kuri randasi 4 mylės nuo 
Minersvilles, Pa. suteikia ge
rus darbus del mainieriu ir pa 
virtiną pastovu darba. Kom
panija turi naujus 7 ruimu na
mus, su elektriku szviesa, bė
gantis vanduo,'sziluma, randa 
tik $15 ant menesio. In kasik
iu galima važuoti isz Minors- 

5Į vilios ant “autOfbus” kuris ap 
leidžia “trolley station” 
10:00, 2:00, ir 3:45 valandnose. 
Atsiszaukito ant vietos, (t.A.l 

- ■ 1

7:30,

ambasadoris (vi- 
d arijo) ka tik apleido Balta Narna, perstatos prezidentui
vo popieras. Szale jo stovi jojo
Sherrill sargasr*> namo kuriame

sa- 
sekretorius ir pulkininkas 
iryvena prezidentas Coolidge.

ir
i KAZUNO

GUM80-KUR1

I
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reiszkia galutina nesupratimą.
I r vode jos paraszyt a :

— Kame gi dalykas ? Kas isz-
Jis, ar man

/

tarė tuos žodžius? 
tiktai pasigirdo.

Szis nežinojimas neduoda jai 
ramumo, ir ve'da isz kantrybes. 
Vargsze mergaite neatsako in 
klausymus, raukosi, pasiryžusi 
apsiverkt i.*

— Ar neit i pilims 
klausiu.

— O man., 
važinėjimas,

Ar nenuvažiuoti mum: 
dar karta ?

J a i 
mas, 
gutesna, 
t us, vos 
dreba.

Mes leidžiamos 
ir asz matau, kaip ji žiuri 
veidan, seka 
asz dedu prie lupu nosine, kosz- 
cziu ir, kada pasiekiame vidu
rio kalno, suspėju isztarti:

— Asz jus myliu, Nade! 
pasilieka slepi- 

apie ka tai

ma.

»

namo ? -

man patinka szi 
— sako ji rausda

“pątinka
o tuo tarpu, sėsdama ro- 

ji, kaip ir anuos kar 
alsuoja isz

11 szis važinėji

baimes

trecziu kart 
man
Bet’mano lupas.

Ir- slėpinys 
niu! Nadyte tyli, 
mano... Asz palydžiu ja nuo 
cziuožynes namo, ji stengias ei
ti pamažu, retina žingsnius ir 
vis laukia, ar nepasakysiu asz 
jai tu žodžiu.

Asz

Ir asz matau, 
kaip kenezia jos siela, kaip ji 
daro savy pastangas, kad ne
pasakyti:

— Negali gi Imti, kad juos 
butu isztares vejas! Ir asz ne
noriu, kad tai sakytu vejas!

asz gaunu
eisite szian- 
tai užeikite 

Ir nuo szios dic-

Kita diena 
ra sz t e Ii:

czitiožvklen 
, asz 

S*

ji, iszbalusi, isz baimes atvira 
burna, sėdasi 
merkia akis 
amžinai su žeme, 
riet os... 
žos 
džius, asz nežinau... Asz matau

rogutesna, 
ir atsisveikinusi

judi naši isz
“Zžžžž...”

Ar girdi Nadyto tuos žo-

u z-
v

j

ūžia pa va-1

tiktai, kaip ji atsikelia isz ro- 
silpna. Ir matyt i isz 

veido, ji ir pati nežino,
gi u bejege 
os

?

ar 
irdejo ji ka nors, ar ne. Bai
te, kol ji važiavo žemyn, ato
ne jai galimybe skirti balsus, 1 
uprast i

Bei
neono 
naloiiesne.

pametą savo blizgeji- 
galut inai.

S

szlai užstoja pavasario 
Saule1 daros 

Musu ledo kalnas

v

Kovas

amseja, 
na ir tirpsta 
lustojamo važinėti 
Vadytei daugiau jau norą kur 
•irdeti tuos žodžius, bet ir norą 
cam Užtarti juos, nes vėjo ue- 
pvdet i,
''radau — ilgam 
:inai.

Kaip tai priesz iszvažiavima 
lienom d viepi,

o nuo
Nad vte

Mes
Vargszei

o aftz^t’tfo,szi uosi Petro-
tur but, am-

s e *

I
I

I

pa tamsia
kiemo, kn-

, sodelis
Ižin sodely, 
riame gyvena

atskirtas aukszta tvora...
po meszlais

;zis
Dar 
lar

gana szalta,
sniegas, medžiai mirė bet 

jau kvepia pavasariu, ir, reng
damiesi nakvynėn, triikszmitl- 
gai rėkia varnėnai. Asz prieinu 
orio tvoros ir ilgai
plyszi. Asz matau, kaip Nady
te iszeina in gonkas ir insmei- 
gia liūdna, 
in dangų... Pavasario vejas pu- 
czia jei tiesiog 
liūdna veidą... Jis primena jai

z! ura u ui

vaitojanti žvilgsni

r vte 
“Jeigu 

dien cziuožyklen, v T
pas mano. N. ” 
uos asz su Nadyte pradedu kas
dien vaiksztinoti 
ir, lekiant žemyn rogutėse 
kiekviena karta isztariu pus
balsiai vienus ir tuos paežius 
žodžius:

Asz myliu jus, Nade!
Nadyte ]

?s, kai
Ji gyventi be jos ne- 

Tiosa, lėkti 
kaip ir pirmiau, baisu, bet da
bar jau baime ir pavojus pri
duoda atskira 
džiams apie meile, kurio, kaip J 
ir pirmiau, 
vargina siela. Intariami vis tie 
ji du: asz ir vejas...

Greitai 
prie szios fraze 
kaltoje 
gali.

pripranta 
i kokioje

nuo kalno.

sužavėjimu •/,<>-
»

I*

sudaro slopini, ii I

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka 
Sutaisyta Kazuno Aptio- 
kojo. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksuko. 
Toipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysito 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. J ar din St.

SHENANDOAH, PA.

nuo Gumbo,

Ma n - n k <

CUNARD 
AR ‘ MANaV ^/rKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra paslbaijcua 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kauno 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuo jaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktio tiems 
kurie turi. Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laiwu Aquitania, 
Bcrcngaria ir Mauretania. Grci-
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.
( ĮJNAIlll LINE.
if, Bruadwaj.
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Nil
in iszbalusi,

<r- 

ta veja, kuris staugė mums ta
da kalno, kada ji girdėjo tuos 
keturis žodžius, 
darosi liūdnas, riedi aszaros... 
Ir vargsze mergaite isztiesia 
abi rankas, kaip ir praszyda- 
ma vėjo atiieszti jai dar karta 
tuos žodžius. Ir asz, susilaukęs 
vėjo, sakau pusbalsiai:

— Asz myliu jus, Nade!
Dieve mano,

Nadyte! Ji suszunka 
visu veidu ir 
veja rankas, linksma, laiminga 
tokia graži.

O asz einu gulti,,..
Tai buvo jau senai. Dalmr 

Nadyte jau ii^vyro; ja iszleido
taį vis ,dorei ejua in rietą) ant szio

ir veidas jos

kas darosi su 
, szypsosi 

tiesia prieszais
y

r x •*! f'Rw < •

ar ji patif'iaztekejo
f J
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DA TURIME SZIMTUS PUI
KIU KALENDORIŲ.

Da turimo kelis szimtus sie
niniu kalendorių (keturi kalen-

Kas isz vien,, už ^krotoriaus bajoru moto, kuriuos parduosime po
dvieju prisipažysta jai modoje, kilmes, ir dąbar jos jau trejetas viena doleri už setą. Yra tai
ji nežino, bot jai, matomai, jau vaiku. Kaip įneš drauge kadai- labai puikus kalendoriai- kurie 
vis viena, isz kokio indo gerti se vaikszcziojome cziuožyklen,

vis tiek, bile tik būti girtam, kaip vejas atneszdavo jai žo- kiszkam name. Katrie vėlintu
vis viena, isz kokio indo gerti se vaikszcziojome cziuožyklen,

J w i k ■ v.

Kaip tai vidudieni asz isze- 
jau < 
maisices minioje,

džius U asz jus myliu, NadyteĮ”
cziuožyklen vienas; insi- — noužmirszta, jai dabar tai 
" . ' * W asz mątau, 'pats laimingiausiąs, pats jąus- 

kaip prie kalno prieina Nady- Įmingiausiąs ir puikiausias ai-
— * “ ■“ * A * 1.1. ■■LJ.. • ,:j!1 į f l|) |||

jbai\ kada likau vy- 
nelH>suprantama,

asz inątau, .pats laimingiausiąs, pats jaus-

kaip.joszko akimis manes.te, kaip.joszko akimis manes... 
Paskui ji dvasiai eina laiptais 
virszun..
o, kaip baisu

Baisu leistis vienai 
! Ji iszbalusi, kaip 

sniegas, dreba, ji eina i 
bausmei, bot eina, eina be ati- 
dairos, sprendžiamai. Ji, mato
mai, nusprendė, galop, pamė
ginti: ar bus - girdėti tie huo- 

cjnl/liidL t/rwlvi ei i1 1

minimas g^enimo.
O man daI 

resniu, ja|
> i

tartum; kam žaMžifeę? Verte V. V.

galop, prime-

kam asz kian tuos žodžius,

kada 
n|ra? Asz ihątau, kriip 57 DEY ST

j ■■

stabus saldus’'’ žodžiai^ 
manes :

jg.t j :if-1 i.t milftw!Yiwift'-ir-1. į -iri:fT-^r

KAS NORI RŪKYT 
puilqi tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO. 

NEW YORK.

/ « t

privalo rastis kožnain katali-

turėti tuos puikius kalendorius 
arba kam kitam uusiunsti do- 
vanelia, tegul prisiunoze dole- .
ri, o meftduojaus iszsinnsimd 
ant paduoto adreso.

W. D. Boczkowski Co
Mahanoy City, Pa,

•>

.   II""—'   L.

GYVENIMAS 
MARUOS PANOS.

Visas pilnas apraszymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. O. BOCZKAUSKAS-CO, 
* M MAHANOY CITY, >A.

SZVENCZtAUSIOS

Puiki knygele.

MAHANOY CITY, PA.
I1 i* „ *i ‘*i |i i ' *
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Marije Magdalena.
įII I

Apraszymas isz laiku gyve
nimo Kristaus.

Isztikruju pabeldylu iii isz-
laukines duris. Marija pasikek* 
ir dairosi, tartum, jeszko isz- 
ejimo ^sz baisios nelaimes, di
delio pavojaus, apgulusio ja 
isz visu pusiu szeszeliais.

— Gailiaszirdingas Die\ e!..- 
teismas prisiartina, o man spė
kų netenka pažvelgti baiseny
bei akysna... Bet asz einu, 
Vieszpatie, einu, tik duok man 
.užtektinai spekul... Ir ko man 
bijotiesl Kelias trumpas vos

i Apdovanota valstinia vėliava, 
pati majoroMrs. Or vis.

if 1

"rub i i u n.rwni^"i»Rii »mn i» ixwi inįiyy » <

Vaiko Individualis 
Mokininnias.

•«••****•,<

I

keli žingsniai iki (luini ir tiek miesto Manchester, Vt, nplaike suprasti, kad
pat atgal... juk tiek nakeziu asz ! I’u,k,a
priiminėjau vyrus...
tartum kas
prie žemes, negaliu pasijudin
ti!... O Dieve mano, ar tu neno
ri mano aukos I —Puolė ant gu- I f 
lyklos, o ežia vėl subeldyta in ] 
duris.

— Silpna man... -— verkia ji, 
—negaliu peržengti bedugnius... 
O ten... anapus... matau Ji ir 
Jis sako mano sielai: “Marija, 
eik nuo tos bedugnes in

o
prikaustė

matau

vėliava nuoi valstinia 
dabar i ponios Coolidge už darbszavi 

a • • ■ a a •

manei1ma laike rinkimu ir prikalbi- 
Įiiima daugiaaše balsu.

Vaiko mokinimas prasideda 
su kūdikyste. Mokinti kaip in- 
p ra tint i reguliariai 
miegoti ir dirbti reikia, ankst i 
pradėti. Bet ndividualU moki
nimas pasidaro svarbus, kada 
pirmiausiai jiajunta savo indi
vidualumą — kada jis pamato 
krld jis yra kitoks, nei kiti pa
sauly.

Nuo trecziu iki szeszn motu 
vaikai labai megia sekretus. 
Visuomet jo dome galima at
kreipti pasakant: 
pasakysiu tau sekretą.
yra, dėlto, kad jis supranta sa
vo individualumą. Jis pradeda

Į kiti žmones jo 
i minežiu nemato ir nežino. Ta

vai k u

valgyti,

1

4 I Eik szia,
Tai

szaI i.
nesibjaurok savo sielos, kuria !

tavyje... 
manyje I

nesa
nt gi-

- atsiliepė už du-
— nejaugi tu ne- 
A .’

eik >au... a! 
asz negaliu... eik 

— puolė vėl ant gulvk- 
o

>au...

pasikolu-

I
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asz atsakiau savo kuna paau
koti už Ji!...

Ji szauktu visam pasauliui 
kad jame nėra žmogaus teisin
go, pražuvus .r.....1 ...1

visam

pražuvus 
žiaus. Ji darodytu 
džiais ir

Jezui ant kry- •f 

savo žo- 
kad ežia

kraugeriszkumas, 
prispaudimas. Pa-

kai]) ėjo jis su 
džiaugsmingas

szirdžia, 
vieszpatauja veidmainyste, pa 
leist u vyste, 
silpnesniu

i maeziusi, begrižtant nuo Gol
gotos, Kaiafa, 
savo kunigais,

i pergalėtojas, nesusilaiko ir su- 
' szuko:

— Jerozolimiecziai! sztai ei
na vilkas,

I

sudraskęs

me amžiuje dauguma 
pereina pricszingumo periodą. 
Jie pasistato save priesz pašau 
Ii, pasirodydami, 

' ko nebijo.
jiems daug pagelbsti patari 
•mai. Keturiu metu vaikas at 
sisako valgyti kokio nors val
gio, paskui kada

kad jie nie- 
Tuo paežiu sykii I

nebegauna
verkia reikalaudamas jo. Tok? — 
periodas greit, pereina 
reikia su vaiku 
sieiti.
mama reikia reikalauti visuo 
met ir vaikas turi suprast 
skirtumą tarp paliepimu ir pa 
tarimu, — bet paliepimai tur* 
būti reti ir trumpi tuomet ji' 
turės daugiau reikszmes ne

tiktai 
taktinkai ap

asz atnaujinau 
mindžiok kūno, 
mūšio...”

— Marija, 
ru Flavijus, 
girdi manes?

— Flavijau, 
Vieszpatie!.
sau 
los, nuo kurios buv 
si, idant inleisti Flavijų.

— Tat labanakt, szventoji... 
Te Jo kraujas puls ant tavęs... 
— Ir nuėjo Flavijus, idant ma
tyti rytoj nekalta žmogų, isz- 
kelta ant krvžiaus.

Ilgai ji gulėjo apmirusi ir be j s 
jausmu. Apsiautė ja užmarszos 
apsiaustas, 
mineziu iszlaukini svietą ir lai 
ke ja taip apmirusia ir užmir- 
szusia iki inxausz<4«nlv kuomet; 
miestas pradėjo ūžti ir žvangi- 
t i — per Velykų 
dams renge ju 
pasilinksminimą: vedi* ant Gelį 
gotos kalno Jezu, nekalta Na 
varetos dailides sunu, naujo 
karalystes insteigejn.

Ėjo Jis, 
kryžių velkinas, 
vainiku padabintas, 
prakaitu apsiliejes, in

pridengė

nekalta
I Dievo avinėli! Ant jo dantų ir 
lupu rudonuoja nekaltas krau- 

krauja.s szveutojo...
Suimkite ja!

szis savo tarnams, 
maiszta sukelti mieste!

— No tavo dalvkas 
atsiradęs 

su savo kareiviais Flavijus, — 
ta moteris nekalta... Viena sv- 

neužstoda
mas už nekalta, bet daugiau...

. nebe stabmel-

ją*

— suriko
— ji gali

ai s-
tume ji in szali ežia

nuo jos fcj nsz nusį(]ejJlu?
ji

o, Dieve, a.sz...
; d is! asz tikiu in Jezu!...

- sumurmėjo
Kaiafas. — ir po mirties jo in-szventes zv-

— Prakeikti!

kunigai tikra j te]-1He valdo žmones... 
I 
I • * •
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savo sunku medini 
erszkiecziu 

kruvinu 
žmo-

Nuo szios dienos nebematvta 
Jerozolimojo 
pasėkėjai,
sakydavo, kad ji ta-pat diena 
iszejusi in tyrus ir daugiau ne- 
begrižusi miestan, buk ten, ly

gaus esybe nebepanaszus: su-' ruošė, ji laukianti Jėzaus atei- 
kapotas, apspjaudytas, sudau-

Marijos, Jėzaus 
užklausti apie ja,

nan t. Jėzaus gi 
naudojo isz tos aplinkybes ir 

Seke Ji visnpirmu isz sopu -: eme skelbti, kad Magdal
lin alpstanti Motina kelios mo- rija

Flavijų — kuri iszsiuntes Pon- 
cezara pra- 

Tesesi jos kruvinos gyslos, kry nosztn apie baisia žydu kunigu

terš ir ju tarpe jausmuose ap
mirusi Marija isz'

prieszai pasi-

es Ma- 
iszvaziavusi in Koma su

Magdales. i tijus Pilatas pas

žiaus intemptos, plyszo ir tasz- piktiyJaiystę.
Ar Magdales Marija u žs i gy

veno, t.vruose, ar iszvažiavo isz 
savo kraugeriu tautiecziu tar
po — tas mums vis
nome tik, kad Jėzus ant visa- 

Ji norėjo szaukti taip, kad'dos j)asiliko idealu tai nelai-

ke jos kranja...
Pijo ji taip iki Golgotai, kur 

numarino savo praeities meile 
ir pagimdo savyje nauja gyve
nimą.

viena; ži-

visas pasaulis girdėtu, kad ne-
teisybe pergalėjo teisybe, kad

kad ji
to nekalcziausiojo

m ingai mot erei.
Juda, Marijos

TARADAIKA g

Vienoje vietoje krikaztynos 
atsibuvo,

.Ant kuriu daug sveteliu pri
buvo,

Kelia galonus munszaino par
gabeno,

Noa svetelei to reikalavo.
Gere ir uže už kūdikio svei

kata,
Guzule, alų ant ko kas turė

jo akvata,
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KARALIUS EGIPTO ATLANKĖ SINOJU.
Pirma karta nuo karalienes Kleopatro s )

miestą Sinoju. Yru (ai karulius Fuad’as (vidurije)
egipeijoniszk as ka ra Ii us

su savo dvaru, 
parodo kaip žmonis ėjo pekszti ir keliavo ant. verbludu idant

mokykla pripsz tuos metus ir 
pradėjo dirbti, buvo labai ap- 

i ai- 
gos buvo mažos ir darbai, ku
riuos dirbo, 
kios ateities.

Mažo Vaiko Priežiūra

iwtiJrti.'r.iMWjaii

at lanke
A ukszeziau

pamatyti taji valdomi Egipto.

garsinga 
paveikslo

Paklusnumo paliepi sunkinti mokslo stoka. Ju

rei kszmes 
nuolatiniai. Jaunas vaikas yr; 
labai jausmingas, 
mas už gera daug 
peikimas už bloga.
girsi ji už jo geruma ir ]>asaky 
si kam kitam koks jis geras 
jis yra geras. Bet jeigu jis už 
girs sakant, kad jis blogas, ji 
tam patikės, ir bus blogu. Tai 
pat, 
pavyzdžiu, kad jis negali dai 
nuoti, jis tam tiki ir niekuorne' 
neiszmoksta dainuoti. Daugi: 
me atsitikimu isz tos priežas 
ties vaikai pa lieka nieko ne 
mokanti.

Pradedant mokykla, vaika 
pa prastai 
doros iszsivystimo. Mokyki; 
užima namu vieta mokinimui 
bot szio periodo didžiausia 
dalykas, tai, kįtu vaiku intek 

J is labai jauezia, jei gi

ir pagyri 
geriau, ne

Jeigu pa

jeigu jis girdės sakam'

paima žingsni prn

Jis mėgsta jaust

— kūno pri 
ir kas- 

ir pnanda

ir kaip darbe 
negau- 

l’np-

Ja ima motina, paprastai gar 
na tiek daug patarimu, kai] 
savo mažiuli vaika. prižiūrėti 
ir lai]) net susiklaidina. \'iena 
jos drauge vienaip pataria, 
fra kilai]). Karlais szie pat 
mai yra geri, 
motina turi 
priimti ir saly

i
I

an 
a ri 

bet kiekviena 
savotiszkai juos 

t o elgt les.
Banflymu ant rnažuczio* vai-

1/

mok v k lose turi •v
kiekviena m

neža<lejo jiems jo- 
Vienoj vietoj il

gai nedirbdavo, 
netekdavo, kito greit 
da.vo. Žmogus be mokslis
rastai daugiausiai nukenezia 
nedarbo laike. Nors verta, leis
ti vaikams jausti atsakomybe 
vienok, kad ta pasiekus nėra 
reikalo pirm laiko mokykla ap 
leisti.

Mokinimas
būti generalis, ir 
vaikui duodama proga, iszme- 
<inti visus savo gabumus. Jei 
jis nebuse platus ir invairus, 
įeiszkels jo individualiu talen- 
u. Keikia stengtis jam leisti 

olacziai užsiinteresuoti, bei 
negalima, reikalauti nuo jo per 

Kada jam ‘darbas ])or- 
, Jis

nesuvaldomu. Jis pradeda 
kad ja.m niekuomet 
nes 
vaikas turi

pasisek imas 
Irasina. Ir negerai paleisti ji 

kur darbas

daug, 
mukus
ro
tikėt i,

i sek s, 
/imi as 
tuom,

savo

nusimina ir pasida-

kurio

ne
visi taip sako. Kiek 

užsiimi i 
ji

beūži ekt imi iten, 
mukus. Paliktas tokioje vieto- 
:e jis niekuomet neingaus tik
ro darbo paproeziu. Kaip gali
ma. jo mokinimą reikia taikin
ti prie jo individualumo, 
tykiai negalint to visuotinai 
tlikti, tėvai turi pagelbeti, pa 
•lipindami jam inrankius su- 
yg jo užsiinteresavimu ir du o 
lami jam reikalingus ‘patari- 
nus.

negalint
Mo

verkia, ta;
nors 

maže
li’ jam

* ’1

I
iŽinoma, ir be dainavimo ne

apsiėjo, 
Isz pradžios po viena, sztai 

ir visi staugti pradėjo.
O szirdeb s ne buvo tai gie- 

dalas, 
Tiktai vilku staugalas, 

Visokeis valsais,
Ploni, stori ir bosais, 

Isztikro, net visi kaimynai, 
Buvo su pykia labai, 

Miegoti negalėjo, 
Net palicijei daneszt turėjo. 

Dėdės pribuvo, 
Bet ir tai tvarkos nebuvo, 
Badai isz st ūbos iszmete, 
Kitokios rodos nematė. 

Lauke, ar kokio žmogaus ne
pamatys, 

Katras pravardes pasakys, 
Kožno dainoriaus, 

O ir paties gaspadoriaus. 
Ne ir surado, katras visus 

iždave, 
Palicmonas pas vaita padavė 

Ir buvo tas, 
Jog kožjias.

Po penkis dolerius užmokėjo, 
t) bosas namo net trisde- 

szimts padėjo;
Tai rots kriksztvnos ir klv- • • 

kimus, 
Apie tai bus viskas.

* ♦ e.
Tula Veselka atsibuvo, 

Ant kurios ir nepraszyti pri
buvo. 

Žinoma, veseile buvo tautiszka 
Ne katalikiszka.

Riksmo buvo invales, 
Jog net buvo girdėti myliu 

kėlės, 
Vieni siūboje, kiti ant por- 

cziu klykavo, 
Jog ka tik gargalo negavo. 
Ir keli sportelei dalyvavo, 

Bet laike mezlėvos von gavo, 
Ant piktumo prie tvoros sus

tojo, 
Klykė ir kaip szunes lojo. 
Teip, teip, in kur sportelei 

pribuna, 
Tenais jau gero nebūna,• • e

Pigus gaidys, v 
0 žmogus kvailys. 

Nupirko gaidi už centu kelio
lika, 

Ir in paliemono rankas gai-
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iszmoks tuojaus užmigti ir ne 
reikalaus daugiau priežiūros.

Jeigu jis nakti 
reiszkia kad serga, ar kas 
skauda. Jeigu alkanas, 
j ima s svarume pa rodys
galima, daugiau duoti valgyti

Ir jeigu jokios 
neiszrandama, ta i 

jis nori, kad ji 
ykas paimtu, pasuptu ar kas 
j nors prie jo butu. Bet daugiau- 

vaikųose 
greicziausiai pa

eina nuo nesveikumo. lingu jis

nei pridera, 
priežast irs 
greieziansia i

paimt u,

■ • : 'i11 j
I

lt’ M [ M B ’ 
šiai ka mes 

ko negalima, daryti. Vaiku prir j me nedorumu 
žiūra vra tai mokslas ir daile.

va dilią

\ ra tai svarbiausias darbas ko kauna, tinkama valgi pru szva
-......... 1 g}di daryti. Motina tu- riai užlaikomas,

paštam j ui mit'go ir tyro 
reika- mokinamas

<

k i kas g: 
ri jam duot i t iek pat 
gos ir iszmanymo, kiek 
Jauja kokia, nors profesija.

Motinos pirmuiasi vadovai 
turi Imti jos gydytojas ir slau- 

paskiii pavyzdinga knygu-

’•auna užtekti- 
oro ir jeigu 

reguliariu })a])ro- 
dažniausiai 

geas nėra priožaszcziit, 
kad padarius ji blogu.
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•žiu, toks vaikas 
esti geas nėra

Vaikas reikalauja
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daug ty
ro oro kai]) diena taip ir nakti. 

isznesztas i
Kambaryje, kuria

me jis miega, langas visuomet 
į turi Imti atdaras.
vaikas neatbūtinai 
atskira lovuke.

Jei jo rankos ar

'aliniu gauti voltui isz. Vaiku j Turi Imti kasdiena 
Departamen of 

Bureau,Children’s

g<‘, 
te apie vaiku priežiura, kuria

Biuro: (U. S.
Labor,
Washington, I). C.) .

Vidutinio vaiko 
mas turi būti normalus ir jei- 

atsitinka nutikėtos almai ■ I 
gydy tojo

Yra pamatiniai iii-

iszsi v vst i

almai

aut lauko.

Kiek vienas 
turi tureli

■
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OI I 
uos reikia szaukties 
pagalbos, 
statymai pritaikinti prie kiek

kojos esti
aprengtiatszalusios reikia ji

ir nakti turi
aprengtas, kas

Dienaszileziau.
. . , ( Indi vienodai i.,__ „L...,.*__

vieno vaiko. Daug tyrinėjimu rytas ir vakaras perrengimas 
parode, kad tu 
maitinami motinos pienu, mir-! tis marszkiniukai ir kojines tu 
J * 1 • i 1 • t I » « , ♦ • •! »lt • •

vaiku, kurie

skait Ii us

V ■
.J

M
szvariais drabužiais Jo raisz-

J

tingumo 
žesnis, 
prirengtu valgiu. Motinos 
mis, 
valgis.

Jei jam reikia duoti kiloki 
valgi, galimu tai daryti tiktai 
su gydytojo insakymu. Kartais 
atrodo, kad vaikas turi nepap
rasta galo imti koki nors vai

si nėra

ri būti pusiau vilnų. Taipgi reidaug ma
nei tu, kurie maitinami kia taikinti drabužius prie oro. 

pie-1 Drabužiu priežastis yra, kad
tai mažo vaiko natūralūs kuna palaikius

*

i

vienodoj tem- 
peratuoj. Jei^u vaikas prakai
tuoja, tai yra perdaug apvilk
tas.

Tai gi trumpai atkartoiant 
vaiku priežiūros pamatinius 
reikalavimus: Motinos pienas; 
reguliares valandos; užtekti
nai miego ir tyro oro; smagus 
drabužiai — ir szvarus vaiku 
užlaikymas.

J
IB

me. 
jam kuomi nors reikia nuo ki 
tu vaiku skirties, — jeigu jan 
priversta dėvėti kitokio ruba 
nei kitu jo amžiaus vaiku. Ka 
da tėvai supranta szi jaununr 
ir ji gerbia, daug gero gali pa 
daryti. Kitu vaiku tarpe ji 
iszmoksta draugiszkumo ir is: 
tikimybes.
naudingu ir svarbiu.

Iki dvyliktu metu vaikas in 
gauna paproezius, kuriu vėliai 
nebeatmainysi, 
ž i n r (ij i mo pa p roeziu s
dieninio apsiejimo 
gurno. Sziu paproczįu sudary 
mui intekmingi yra tie, in ku 
riuos vaikas žiuri su pagarba 
Vaikas tame amžiuje pasek; 
kitu apsiejimus, ir jeigu tęva“ 
Ims kantrus ir mandagus ir si 
vaikais, padarys ir juos to 
kinis. Jeigu vaikai nepasiduo 
da, tai reikia kaltinti neisz 
mintinga mokinimą kudikys 
toje, kada vaikai verksniu isz 
reikalaudavo jam užgintui 
Jeigu kūdikystes mokinimai 
buvo atsakomas, vėliau kadi 
jie supranta paliepimu reiksz 
me, lengviau juos kontrioliuo- 
ti. Sziarne amžiuje, jie iszmok
sta dirbti darbus, nors ir ne
malonius, bet turinezius reiksz 
minga pasekme. Yra geras da
lykas karta iszleisti užsidirbti 
jiems reikalingu pinigu, atli- 
kinejant pareigas namuose. Jie 
tuomi iszmoksta suprasti pini
gu verte, ir kad kitu būvis 
jau biskuti nuo ju priklauso. 
Szis atsakomybes jausmas yra 
svarbus, nes augdamas vaikas 
pradeda pats sau mastyti, ne
be sekti kitu pavyzdžius.

Visi vaikai turėtu būti mo
kyklose nors iki szeszioliktu 
metu. Vaiku' Biurąs tyrinėjo 

1 /dirbaneziu vaiku, neturineziu 
szcszįolikos metu, būvi, ir at
rado, kat tie, kurie apleido
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gi, bet toks maitinimą 
saugus.

Antras maitinimo instaty- 
mas tai reguliariszkumas. Vai
kas neturėtu nuli maitinimas 
kiekviena syki, ka;da verkia, 

vaikas

II o
1
Į 
diŠI

Y.Y/.t dys patenka.
Ir kupeziu ir gaidi in cypia 

pasodino, 
Kupcziu bjaurei inklampino

Apie 30 doleruku suvirsz už-
* II- «

■11 
knesulaukęs 

jos rūme, pasikorė ant nudžiū
vusios obeles ir apie ji pavasa-

naktis saule aptemdė, 
kalta yra 
mirties. Ji norėjo szaukti:

—* Jerozolimos moters! Asz
Ji nužudžiau — nuo manes; nuoja kiekviena iszdavika. 
prigulėjo Jo

I

rio vejas sudėjo baisia daina 
kuri ir po sziai dienai apdai- I

jam
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Sudrutiną Kojas idant Galėtu Daugiau Vaikszczioti.
Didesne dalis studentu W ellesley kolegijoj, Massachu- 

settse, vaiksz/czioje apie penkes mylės kožna diena, o idant 
kitai prigialbsti sudru-tuntu geras kojas, merginos vienaituntu geras k°Jas» merginos vienai kitai prigiainst 

tint gytnaĄ kojų idant laike vai kszcziojimo ncpaylstu.

x
g

4

■i

•Z-ž’ B
■X

.'■Ai

(r?- 
Rv

•yįt;.

&

<)

Y

h
HP
B

Keikia nutarti, kaip 
bus maitinimas ar kas tris va
landas, ar kas keturias, ir pas
kui laikytis to vienodumo. Jei 
gu vaikas pripras reguliariai 
but pavalgydintu, iszmaudytu 

iz 
miegos, 'mo- 

sau daug lino-.
Ir vaikui nauda

ir ant pro isznesztn, ir ypač 
jeigu reguliariai 
tina, gales turėti 
sesnio laiko, 
bus didele.

Vaikui reikia
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mokėjo, 
Ir daug sarmatos apturėjo.

Tai tau kakariku, 
Pasakys ir del kitu 
Kad pigus gaidys 

Daug ergeliu padarys. 
• e •

Jau tasai Naug-atukas
Tai linksmas miestukas, 

Tenais visokiu funiu atsiranda 
Gero ir ne vienas gauna in 

sprandu,
Ba kur girtuoklauje,

"MjĮ
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miegoti kuo- 
daugiausiai. Turi primigti il
gai isz ryto po ižsinaudymo ir 
pavalgymo. Vėl trumpai pri
migti po antro pavalgymo. Bet 
reikia žiūrėti, kad jis nepavers 
tu diena in nakti. Jis turi isz- 
tisai per nakti iszmiegoti, ir 
geriau yra jeigji po įlietu jam

Li .t;
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Apdovanotas medaliu už narsu
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Nelli (žemai) ir Sara Kounds 
vis gieda savo roles vaudeville
kaipo 
norints yru 
nos. 1 _

dvi - laksztingales,” 
, turtingos mergi- 

Po mirezei savo tėvo

< i

neleidžiama ditug miegoti. Ne
reikia jo ilgai vakare laikyti 
nemiegojus^ kad parodžius ji 

in 
movies Pąguldyk ji no yer. 

ar septinta 
langus.

atsižymejima.
Prezidentas Coolidge aha die

na apdovanojo garbes medaliu 
Henriki Breault, 
j ima gyvasties

svccziams > ar nusineszus

Chariqs AV. Kounds, kuris bu-. liau,,kąip szesztu 

žinkelio, aplaike visa jojo tur- Žiūrėk, kad sziltai butu apklo-
prezidentu Santa Fe gėlo- valahdą. Atidaryk

. • A a b «> «*' Am. Am

ta susidedanti isz 4,000,000 do-j tas. Užgosyk szvieseų iv jeigu 
leriu. .. ii jis bus sveikas vaikas, jis greit

‘ j

A
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už iszgialbe- 
savo draugui, 

laike susimuszimo submarine 
su kitu laivu 1923 mete.

I

J. G. BOGDEN
4 S. Main St DuBoia, Pa.

Lietuviazkaa Bankieriua 
ir Laivakorežiu AgentasR

f

Ten ir musztiucs nepasiliauna. 
Tiek to, visur teip atsitinka. 

Ypatingai kam patinka.
Vienas su sudraskytu siutu, 
Prasze kriaueziaus kad pigei 

pasiutu, 
Na ir siutą užsidėjo,

Bet pinigu neturėjo.
Tai vyreli mergina iszpirko, 

Su nauju siutu apvilko, 
O gal už pinigus toji mergina, 
Pasiims del savos ta vaik^i^

Ba1 pinigu neatgaus, 
Kad ir lyg sudnai dienai lauks,
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ŽINIOS VIETINES.

ų-- V t a minko pinna diena

MUSU LIETUVAITES IR 
‘‘LEG SHOW.”

numari

Semenu Produkcija.
t

SAULE

GERI PAMOKINIMAI
4 fa,

— Jauniki spaudže jojo cze- 
vbrikas, o paeziuota spaudže 
bobos pantaplius:

Jeigu vyras

v u
Jh

*
»

<—IW * l* il P 11 AWllWMW* 

» 4tata» 4» «*>

) i

PARSIDUODA FARMA 68 , 
AKERIU IR DVI MA- 

ŽESNES.

h

f

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

<

^Ki'dd i
Unes >4

Semenu, product ja del 14 sza 
liu, inimaiit Rusija, yra paduo 
ta kaipo 112,563,000 buszeliu 
sulyginta su pereitu metu 80,- 

bUszeliu Suvienytu 
a ta.

gPraėjusiam numari “Sau^ 
užteminau keliolika lie- 

tuviszku pravardžių musu lie
tuvaicziu kurios dalibavo per
sta tvino 

) > > 
kine 
kės” nes ^follie” 
kvailybe arba kvailumas. Pors- 
tatyma isžmokino atvažiavia 
isz kitur aktoriai, o radia dail

inusi! miesto

Balandžio—Apriliaus. Yra tai 
anįjlekasiu szvente ir visos 
kasikius taja diena nedirba.

-v- Nedelioj buvo paszen- 
. tifthiias varpu naujoi rusnaku 

cerkveje ant W. Mahanoy St.
—* Priesz rinkimą ant me

dų, palitikienai prižadėjo ke
liems lietuviams ‘džabus/ bet 
kada inlindo in 
kais lizdus, 
puikia - - - - szpiga. Ana diena ^prikalbino jeises idant draugo 
Vargszu K a misi jo 

‘direktorei paženklino darbiniu 
kus in 
glauda, bet lieuvio 
ne vieno. Tokia tai padėka vi
sados gauna musiszkei. — Ba
dai Jonas Jancziutis 
4<džiaba” kuryt peczius. 
gana su tokiu atsilyginimu!

Statkeviczins

iszlclotus pu- 
lietuviams dave

arba Pur-

Schylkill Haven pri- 
nesiranda

gavo
Jau

I

les”

lies
“Mahanoy City Fol-

* arba lietuviszkai pasa- 
Mahanojaus Kvailiu 

nes ‘‘foUie” ženklina
1l

geli kvailiukiu

<4
Tik 25 mylės 

Philadelphijos.
nuo vidurio ,

J A • - —

260,000 bUszeliu Suvienytu 
Valstijų Žemdirbyste: Depar
tamentas pranesza.
metais isz viso 28 szalya pro-

Pereitais

— oeigu vyru?* bobai pasi
duoda, tai junga ant savo

Arti stoties, , 
gatve-karis ir steito kėlės, mo
kykla prie namu. Miszkas 5"ra,_Ne de line Ekskurcija in

NEW YORKA
6 APRILIAUS. 

......"*----- "’r--------- -- -------

f

ir upelis teka pro namus. Lau
kai aptverti ir ganyklos.
dinkai geri, sziltas L 
vanduo, elektriko szviesa.
gei su gyrvuleis ir ukes inran- 
keis. Del platesniu žinių arba

sprando užsideda.
, — Mylėk savo

kaip dusze, o kratyk kaip gru- 
szia.

prisiegelia M # t -I < į* *1
ir szaltas

Pi-
sziltasmėtais isz 

dukavo 94,000,000 buszeliu. 
Tokiu budu jeigu visu szaliu 
'produkcija bus suskaityta, isz 
viso, pasaulio producija butu 
126,000,000 buszeliu. Yra di
džiausia produkcija nuo kares 
laiku. Priesz kare daugiausia 
buvb produktuota 111,000,000 
buszeliu.

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu.,Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalo su musu banka
nepaisant ar mažas ar didelis.

Specialiu trclnns Salintos naktį.
K— Munszainniaut savo rno- 

teroi nepavelyk; isz namu gė
ry mus praszidyk, o tada netu
rėsi rtipesezio.

— Jeigu boba ne.cziuim), tai 
jau gero niekad nebūna.

— Boba ilga liežuvi turi, vie 
na kita apjuodina ant nieko ne 
žiuri. Vyras turi slaptybėje 
viską turėti, nieko savo bobai SKAITYKITE SAULF

Liepos.

Ryte 
.. . 12:01 
. . . 12:10 
.. 12:47 
... 12:55 
. . . 12:35 
. . . . 1:16

informacijos kreipkitės pas sa
vininku. (t.30

J. S. Mellev
R. D. No. 1

su jeis dali bantu pralinksmyt 
publika. Terp Mahanojans 
merginu radosi szeszios Ame*i- 
konkos, 
slavokės ir
lietuvaicziu!! Viskas butu pa
doriu ir puiku kad teatras bu
tu perstatytas su tinkamoms 

bet buvo tai tikra 
arba kiszku pa- 

. Gavėnios lai
ke! Kaipgi galėjo žiūrėti mo
ty uos ar tėvai tuju dukrelių 
kurios
publika ir savo gimdytoju akis 
pasirodyt tokiam nuogumo? 

tosios kvailiukes mane, 
jog tai didele garbe rodytis je- 
viniani parode priesz

musu lie- 
kurios pasiliko ant 

atlyginimą

Terp

Itale, keturiosviena 
apie dvideszhnts

sz lobe m s, 
'“leg showJuozas Ml<KAV« IVOIU0, į 1V^ IU.VW < 

11J.8 E. Centre ulyczios, pirko rodymas ir tai 
pujku Chandler automobiliu 
mio agento Lukaszevicziaus ir 
Morbos kurie laiko Penn gn- 
radžiu.

— Kun. Czesna dalybavo 40 
valandų pamaldosia Shenado-

>)

tėvai tuju dukrelių 
nesisarniatino priesz

Padidėjimas pasirodo Ar
gentinos produkcijoje 
tais metais ji produkavo 63,- 
225,000 buszeliu. 
dabar produkuoja tarp 65 ir 
80 procentu senienų. 
India užima antra 
glija ir Suvienytos Valstijos- 
daugiausia importuoja senie
nų..

Perei

Argentina

British 
vieta. An-

importuoja senio-
i

Vyras

II. BALL, Prezidentas.
Goo. W. BARLOW, Vice-Prez.

♦ Joh. E. FERGUSON, Kaperius.
ear**. Ca.' wvMNk «*-*l*. «•»4wr «n» Attn «■» **

______________

Goo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Collegeville, Pa*

rije.
Argi

žmonisSzia sanvaitia Ims per
klausymai 200 kandidatu ant; įv tai daugianse isz 

tuvaieziu, 
szando. — O koki 
už tai aplaiko? Nieko! tik tus- 
czia inaisza kvailiszku 
niu, jog josios aktorkos! 
gali pasiro<lyt priesz 
su nuogoms kiszkomsl Mergai
tes, kurios turėjo nors dalele 
paguodones ir sarmatos tame 
perstatyme nedalydavo nes da- 
žinoja isz laik kokis tai bus per 
statymas atsisekė tuojaus, bet 

“folleys” 
kas tai asz”.

ukesiszku popieru 
slide.

•*”T*

Pot Išvilios

prohibieijosDaugelis 
agentu valkiojosi po musu pa
vietą jeszkodami prasižengė
liu. Apsisaugok i tęs.

— . Blažis Wit t įnoris agen
tas alaus isz miesto ir trys ki
ti isz Shenadorio, likos sulai
kyti arti Lakeside per stati
nius ir pastatyti po $1000 kau
cijos lyg teismui,
keturiosia trokosia 
nius gero alaus. 
.i— Persiduos

sėtas isz penkių daliu pi 
afsiszauks po No. 
iianov avė.
*•’**«*

Isz Shenandoah, Pa.

už gabenimą
57 bert al

Pąraiduos pigoi parlor 
igei kas 

313 W. Ala- 
t. f.

— Trijų mt'lii Alma, duk- 
rele-Matulevicziu, baisei apsi- 
szutino inpuldama

'verdajiezio vandens. Mergaite 
likos nuvežta in Ashlando li- 
gonbuti. Dažinota vėliaus buk 
mergaite mirė Petnyezioje.

in eeberi

—- Viktoria Parserbskiene 
isz Lostkrikio staiga i

nuvežta iii 
Aahbiudo ligonbute kur jiai pa 
daro op^rącijo.

Panedelijo ir likos
apsirgo

Paserbskiene 
yra broliene Filipo Paserbskio 
unijos virszininko.

—-' Nedėliojo Szv. .Jurgio 
bažnyczioje prasidėjo 40 valan
dų pamaldosrDaug kunigu pri
buvo prabaszcziui iii pagialba.

PRANESZIMAS IN SZV. 
PETRO IR POVYLO 

DRAUGYSTE.
i

Asz Audrins Simanaviczius 
isz Middleporto praszan virsz- 
minetos draugystes praneszti 
man ju adresu nes turiu svar
ini reikalą.

Andrius Simanaviczius
Middleport, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

į 5. „

* Aiiii

• 1___ ____
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tinia, vesdiju, pasivažinėjimo ir t.t 
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

r

svajo- 
jog 

publika

norėjo pasiro-musu 
dyt. “

Ka daryt, gal motynos tuju 
kvailiukiu gana atkalbinėjo 
jeises nuo to, bet sziadienines 
mergos neklauso motinu ar ji 
sutinka ar ne, daro saviszkai ir 
gana.

Negalima ifailgirt tojo pasiol-- 
lietuvaicziu kurios 

ant juoko, 
sėdėdamas prie 
kaip laike per

statymo kalbėjo viens in kita: 
atejviu

gimo musu 
iszstafe save 
pats girdėjau 
keliu angliku

nes

merginos 
Oh what a

bunch’
* j

iszsitarimai

suvardytas 
!

‘Ma
lk u oi n .

“sej, visos 
ant steiezians,

look at that Hunk, 
what a face, look at her legs! 
ir tarn panaszus
kurie skambėjo da bjauriau.

Kada reike sujeszkot mergi
nu ant loszimo lietuviszko te
atro tai ainatorku neatsiran
da ne ant gyduoles, bet tegul 
anglikas tik užszvilpo tai isz 
viso miesto subėga ‘aktorkos.’

Teisingai buvo
perstatymas ‘Mahanoy Follies 
nes turėjo pasirodyt musu 
'hanojaus Kvailiukes” 
vra.

Meldžiu redaktoriaus patal- 
pyti szita mano 
indeli mano tikra 
nenoriu slapty t is po svetim- 
vardžiu nes ne turiu ko, ba ta, 
ka pats savo akimi maeziau 
o ir szimtai kitu žmonių, yra 
tikra teisvbe ir niekas man to 
rieužginezys.

—N i k od omas R i m sza, 
isz Mahanojans.

PARSIDUODA FARMA

straipsneli ir 
varda, nes

4

t

**•'1

A

Geba farma prie pat Scott- 
villes miesto. Parduosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti meldžiu 
atsiszaukti ant adreso.

P. O. Box 142 
Scottville, Mich.(A.18) 1

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.
_ _ . . T—----- -
Ta Bunka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant pąddtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-

d5tū taupyti pinigus ir turėti bankava knygute saitam 
Merchants Banking Trust Co. Banko.

* J -J* _ .i." . 4L ’ X ’

Szita Banka prigelbsti savo depozitonams pirkti savo i
*l6chufl namus.

• » <•» ■*--* * •" * J gp*“ * -4 '.*• 1 ■ • *

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
,11

-J Nori kad jus butumet to Banko dopozitorius.

/x

I

*; y-z-

' if'

I

fa

nekalbėti, ba jeigu vyro slap
tybių žinos, tai del viso svieto 
iszlos.

Jau daug tokiu atsitiki
mu buvo, kad vyras per bobos 
liežuvi pražuvo. '

— Boba daug verte kaip vy
ras numirszta, bet numirusi 
vyra greitai užmirszta.

Ii O Nil O 111 W 11*1 *•*» MC "■!<» W» <■» *»>«<—> IO

I I
Daktaras Juozas J. Austrą

LIETUVIS
OuvvnlB daktarstt kariuinenejr

v Gydo vi noki h. e llgaa.
Priima Hgoulua iki 10 valanda rjkto
12 iki 2 popiet 4 Iki D vakare.
210 N. Main St Shenandoah

«•> *««r. me* ec 'O -•* cn* no mc » —» —»m iii ne «

Isz 
S balnok i n.............
Ml. Carmel ........
Ashland .............
tlirardvitle .........
Shenandoah .........
Mahanoy City . . .
ramaqua .............................. 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorkn 
nuo W. 23rd 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro ta pati 
vakaru in% virsz-minetas stacijas.

IN TEN IR 
ADGALIO?

EXTRA ISZ FRACKVILLBS. ’

$4.00

Frackvilles vargoninkas va
žiuoja in Lietuva, todėl pigiai 
partluodą savo $400 vertes pin
na, kuri dabar galima pirkti už 
$125. Beveik kaip naujas, ge
ram padėjimo. Kreipkitės ant 
adreso: (t.27 J'

Ant Reading© Geležinkelio
41 S. Railroad St. 

Frackville, Pa.
ANT PARDAVIMO.

4
Du trijų lubu dubeltavi na

mai, geroj vietoj ant E. Centre 
St. Parsiduos už prieinama 
preke. Atsmaukite ant adreso. 

John Simanavicz
• 233 B. Street 

(t.28) Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

f

t

*

Apriliaus

1

NEVER MIMr

(.HH

ma
f

Parsiduos

Szosziu ruimu namas prie 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai-, 
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adrogo.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą,

(t. f.) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

Naujas 8 ruimu namas su vi
sais intaisymais po No. 319 E. 
Pine St.'Galima tuojaus iasį- 
kraustyt. Teipgi kitas naujas^ 
namas prie E. Market St. 
Kreipkitės po No. 317 E. Pine 
St. (t.f.)

—7----------------------------- -
Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.

Ant Republikoniszko Tikieto
.. ...................... . - ■ . - ... I . - - .... ... ........ ■ " '■ ll'

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatata Agent. Notary Public.

KITAS PROCEN’’
del PREFERRED STOCKHOLEERIU

Pennsylvania Power & Light Kompanijos
■y1 ■* '

ant 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos
J|: nnĮ* ‘lį* >| ■ '•! -i" •

Kas tris menesius, ant 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos 
ir 1 Spalio szita Kompanija moka procentą už ju Prefer
red Stock’a ar szerus. Procentas buvo mokamas kas tris / j ;wlig
menesius be pertraukos no pat pradžių kada tie szėrai 
buvo parduodami. Jeigu turėtumėt‘tik 10 szeru tos kom
panijos tada gautumėt procento S17.50 kas 3 menesius.

szėrai

KITAS PROCENTAS BUS MOKAMAS 1 LIEPOS
I " . , , , f; x i , ’ • *i

Jeigu norite pirkti ar parduoti mto 
dubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
koiektavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaua.

Kampas Catawissa ir Market St.
U.k.nn. Cit*. Pa

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3 

IR BALSAMUOTOJAS

Pirkit szerus r 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninką, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pily
no

SBt3S5HSSSS25SS8S2H5S"
*

jmI

fa

■** r
.» -

*

Pennšylvania Power & Light Company;
Investment Dept., Allentown, Pa.

Y - ... - .
Send mo illustrated booklet .?How to Put Money

to Work” and Information ąbout your Preferred
♦

Z' ' ' * '
Stock also details of Easy Payment Plan.

' t'

Name ...
■'4 .i, .' ■' v ,

Address

r .* * • * 4 M » f. *. M • 
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Turim depar- 
tainenta kur 

- norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu

V ■

>

'hfa'

T

tuos szerus.

ifOiSw
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai- 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- • 
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-333 W. Centre St.. Mahanoy City

automobilius

ATSIUSK TIK 11.60

mo.

A J

O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlsluntima apmokt- 

Gerlausia stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30. Puplalszka! 

\ 35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30o arba 6 pakelei ui $1.40.
Knyga “Daktaras Namuose“ 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo
po 50c. Elementorius vaikams po ISc. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 7ho.
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
lotdo abdarals $1.50. Vatnikella matu
ke prasto abdaru 66c. Celuloldo $1.50, 

Lalsakama

Truk-

<1.00.

Aukso 
MU0T00

Mlnksztu abdaru 11.25.
popierofl SO satunku. tuzinas oi Uta, 

M. J. ŽUKAITI8.
451 Hudson Are. Rochaatar. N. X»
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