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Isz Amerikos
“APRAGA-$7,000 LIKOS 

N AUTA” ISZ KVAILOS 
MOTERĖLES.

Czionais York-

bizni. 
Spezano, 
meto, su 

sodžiui

nuo jo-
Motere ša

I

/
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New York. — 
ville sūdo likos perklausiueta 
bila kuri primine visiems se- 
noviszkus laikus, kada tai ant 
svieto raganos vare savo

Moterį' Rozalije 
naszle nuo praejto 
a sza rom i s a psak i ne j< >
kaip jaja tūla motore skaudžei 
a pga vo, i szcz i u 1 p< I a m a 
sios visus pinigus

“Mano vvras sirgo nuo ko
kio tai laiko, o norints turėjo
me suezedinia 7000 doleriu, bet 
kas tai ženklino pricszais svei 
kata mano vyro — viską ali- 
duoezia kad tik ji kas iszgydy- 
1u. Dažinojau, buk ant Broome 
įdyczios gyvena kokia tai gar- 
singiause ragana visam mieste.

jaja jeszkoti 
man, jog (lak
inami vvro Ii-

>•
leriu, nes jisai yra apraganau
tas per du kaimynu

Ragana pradėjo 
ma, uždedama ranka

Nusidaviau 
pagialbos. Sak 
tarai m*pažysta 
ga, bet ji ji iszgydins už 800 d<

pas 
e

Kada jau paėmė visus 7000 
man, jog 

•s iszgyayt. Mano 
in kelis menesius.

a preiszke

s.
savo gydv- 
s ant ligo

nio murmėdama kokius ten žo
džius, bet ligoniui nepąlengvi- 
no, o pinigu vis praszo nuo ma
nės.
dolerius, 
vyro negah 
vvnrrmini
Dasipratau po laikui kad toji 
motore mane apgavo ir jaja ap- 
skundžiau idant 
sugrąžytu.’’

Prokuratorius pastate raga
na'Maria (’ousiglia po 500 do
leriu kaucijos.

man pinigus

BARBERIS NORĖJO SUKA- 
POT KIRVIU MOTERIA.

- New ork. — Ant West Side 
palicije aresztavojo 
Jtaluszinska, 46 met n, kuris už- 
jęhipo su kirviu ant gaspadines 
fjĮurolina Kudelska, 503 W. 
♦Į^-ta ulyczia. Sudže pastate ji 
pp "JOGO kaucijos.
.Kalusziuskas vijosi

r** 
damas jaja su kapot 
frv-s vaikai isz baimes* 
pe net po lova.

Antanu

klupo su kirviu ant gaspadim
!• Y r 11. •

po visa 
tspadinia 

kirviu,
] jasisle- 

Kaimyuai pa- 
škaiike palicijantus ir padiiku- 
ši aipsztavojo.
IN KALĖJIMĄ UŽ KVAI 

LA SZPOSA.
.(’amden, N. J.

41

Hįuba paskui nore
li

savo 
at si-

vai-
o ir .5Vaikai 

st ik lūs laukan

Aut szesziu 
menesiu gavosi in kalėjimu Mi
kola Walczak, 42 metu, 2101 S. 
•9tos'įdyczios, už kvaila szposa. 
At(*jo in svocziiis pas 
dranga Stasi Makaneką,
neszdamas su savim bonka 
muiiHzaines, kurios inpyle 
kams in sodia. 
rtiotu isznesze 
pasako ant sveikatos ir iszgere
ąpkriksztyta sode. Vaikai nž- 
migo kaip negyvi ir tik juos 
pabudino ligonbuteje 
(hiktarai iszpmnpavo munszai- 

. ne iisz viduriu. Valdže ligonbu- 
tos ppliepe aresztavoti Mikola 

į o sudže Cleary jam padovano- 
. jo už ta szposa puse meto.
> * Kada jojo užklausta del ko 
t^ip padare, tai Mikola sukra
tė poezeis. šaky dilina s “?
no. ’ ’

kada

a j dont

MOTERE MIRĖ ISZ

'M1"' BAIMES.
i|t T'w

I i Sterling, 111. — Isz persigan-
i#

< > mfIvI ------ .1 ĮJVlnlgilIr

1 dymo, jog kitas automobilius 
I įtaigai ėjo ant josios ir kerszi- * l * t •' f t r • i* rialai iielaime, Mrs. A. Kreider 

1 * 1 A »< L, < « iĮ

į mobiloi nesusidauže,

M *,«Į ihiro.’i&i baimes. Norints auto- 
bet jiji Ii-

* kos surasta negyva automobi-

PRENUMERATA KAHZTUOJA: ą
▲MERIKE: Ant viso moto 13.88. Ant puses m 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.H.

DU-KABT NEDELINI8 LAIKBAS2ZHB **SAULi»u 
I8ZEINA KAS UTABNINKA IB PETNYCZIA; 

“ ! f

*
MP* Laimiui ir piningu* vimdą aiuskita liktai ant mito adreso: 

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

A W. 8. ■OI.'ZKOWMH, Pro. A Iff
P. W. BOCZKOWNKI, KOlUr ft 36 METAS

Pereit a 
sužeisti 6

mej.

automobilius 
paliko kelia

I szskvrus 
v i •'i sužeistieji

6 LIETUVIAI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIAUS. 

NELAIMĖJ.
Cornwall, (’onn. - 

sanvaite ežia likos
Lietuviai automobiliams nelai- 

Jie važiavo nuo Bunker 
Hill kalno ir smarkiai insibe- 
gejo. Pakalnėj kelias užsisuka, 
bet i ilsi begojęs 
uuszvilpe tiesiai,
ir trenke in medi. Visi važiavu
sieji iszhikste iii visas puses ir 
vėliaus buvo nugabeni i iiijl'or- 
riugtoiio ligonbuti. 
viena moterį,
yra isz Brook lyno ir New Yor- 
ko. Jie bii\<> atvažiavo ezionai 
vasarot i.
SUDRASKĖ SAVE DINAMI

TU ANT SZMOTELIU.
I >e)i ver, ('olo.

Pike, 52 metu, apreiszke savo 
kaimynams Imk ejna ant kalno 
Mount Glennon pasidaryti 
mirti ir užezedyt jiems iszkeli- 
mo jam laidotuvių. Kaimynai 
mane, jog Pike norėjo pajuo
kaut isz juju ir mažai atkreiĮie 
ant to atydos, bet kada iszgir- 
do eksplozije dinamito ant kal
no persist ai e jiems baisus regė
jimas, rado 
ant szmoteliu. Surinko szmote- 
lius ir palaidojo kuna ant tos 
vietos kur Pike papilde savžu- 
dinsta.
MILIJONAS VAIKU LAN

KOSI IN MOKSLAINES.
Szilani mieste 

lankosi milijonas

ari i

Jnze Kuncevi-

SUSIMYLĖJO ANT NELAI
MINGOS MERGINOS — PA
LEIDO ANT LIUOSYBES.
New York.

ežiu t e, 19 metu mergaite, kuri 
sako buk atvažiavo isz Wilkes 
Barre, teip apsigynė priesz sli
džia Vaiise, jog tasai aut josios 
susimylėjo ir pabudo ant liuo- 

Nuo kada .Juze pribuvo 
in Brooklyna, neturėjo pašto-
svbos.

Zebulonas y

sudraskvta Piko

* *

visokes 
czionais

szi nitai.
Imk
in

New York 
kas diena 
vaiku iii 
kuriu
aszt uoni 
pasirodo 
lankosi 
moksląines, 120,162 in 
t esi les o 37, 
laincs. Norints pastatyta 
geli nauju mokslainiu,

mokslą ines 
randasi

Isz suraszo 
855,620 vaikai

(‘lement a riszkas 
augsz- 

5,650 in kitokes moks- 
dau- 

bet li
tai per ankszta, nes visi vaikai 
nt'gali in ja i sės s ut ilpt i.

ŽVERISZKAS BURDINGIE- 
RIS LAIKE SURISZES MO 
TINA IR DVI DUKRELES.
Springfield, Mass,

burdiugieriais czionais tai tik
ra velneva užėjo, kurie tuks- 

suarzina ir 
visokius ne

su! ikimus ir ergelius. Kokis tai 
luirdingieris Mikola 
laike suriszias per tris dienas ir 
dvi naktis Juzefina Walovskie- 
ne ir josios dvi dukreles nuo 1(F 
lyg 13 metu. Motere su mer
gaitėms jaute baisės kaukes ir 
baime. Palicije 
gieriaus aukas pusnuoges, isz- 
badejusias ir drebanezias isz 
baimes, o Mikola 
stalo su mėsininkiszku kirviu 
ir koloms bonkoms munszainos.

Burdingieris sugryžo isz ka
lėjimo dvi sanvaites adgal, kur 

kad nenorėjo 
aspadines, o 

kada sugryžo ana diena neti
kėtai, siiriszo gaspadine 

suplesze ant juju 
negalėtu isz- 

begt laukan, kerszindamas už- 
miiszimu. Pasiutėli vela užda
re kalėjimo.
NUSZOVE MERGINA, KAM 

JAI NUSISZYPSOJO 
VYRAS.

Childress, Tex. — Clara Ma
ddox’lene, 27 metu, ties vietos 
vieszbucziu nuszove kita jauna, 
23 metu, mergina Annabelc 
Barker’hite.

Suimta žmogžude aiszk i uos 
policijai, kad ji tatai padarius 
negalėdama susivaldyt isz pik
tumo. Ji maežius 
Maddox’a, stovinti ties auto
mobiliu, kuriame sėdėjus Bar

velneva užėjo, 
tanezius szeimvnu 
padaro namuosia

Louis, 1 »

mot u.

rado Imrdin-

sodinti prie

ut sėdėjo už tai, 
at si ka lo t nuo g

siinszo 
mergaitėms, 
drapanas idant

mergina

su

savo vyra,

II- ’

■ į

I
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PABĖGO SU VYRO DRAU
GU ATBĖGO IN VILNIŲ 

KUR NUŽUDĖ APGAVIKA.
Vilnius. — Kaipo tukstan- 

ezius iszt remt uju turėjo bėgti 
in giluma Rosijos,

Suradus kambarėli pas mo- 
teria Nemeth, toji motore ap
skundė jaja už pavogimu dra
pana verties 1.50 doleriu. Mer
gaite apreiszke, buk drapanų 
nepaeme, bet kita moterį' pavo
gė su kuria draugi' miegojo, ir 
pasako policijai buk mate kaip 
toji moterį' pavogė drapanas ir 
apsakė kur jais
Žinojo, jog vagilka yra vedus 
motore ir t ori kudik i, o 
ze yra mergina, todėl aut josios 
sudėjo kalte.
re isz k e, jog 
niu, namo ne pinigiu, todėl li
kos uždaryta kalėjimo norints 
nieko blogo nepapildo.

Josios žodžei labai sugraudi-

gali surasi i

kad J n-

Priek 
neturi tėvu, gimi-

tam a p-

A’i t oi da s Mia- 
inžiniorius toipgi pa- 
isz Vilniaus guboriii-

tas paliko 
ir Boleslovą Porkowski su pa
ežiu. Abudu kentėjo vargu ir 
uždarymu kalėjime1. Tame atsi
rado prietelis 
novskis, 
(‘juani is
jos. Po kokiam laikui prikalbi
no Perkovskimie idant su juom 
bėgtu isz bolszevijos in tevisz- 
kia, o idant butu lengviau isz- 
pildyt pabėgima pamne bolsze- 
\ ikiszka szliuba. Po gihiknin- 
garn gavimui in Warszawa, ap
sistojo hotelije. Vyras Perkovs- 
kis pasiliko Odesoje ir toliaus 
vede varga.

Perkovskiene
bolszevikai josios vyra suszaii- 
de, nulindo vargsze. Po (eisy- 
>ei ketino Imli jisai suszaudy- 
as, bet 

areszta vojima ji 
i • i • • (Irauifa^ **■no prokuratori kuris mergina ’’

B. D. King 
diena likos

dagi rdo, buk

SZUNIUKAS IŽGIALBEJO 
JIEMS GYVASTES.

Atlanta, Ga. — 
i r jojo motere ana
ižgialbotais nuo sudegimo, ka
da juju namas užsidegė nak
ties laiko, per juju maža szu- 
niuka “Tech, 
per nutraukimą

Pabudino juos 
kaldros nuo 

lovos kada kambarin buvo pil
nas durnu.

I 9

valanda

paleido ant liousybes.

-- Kada Miko- 
skalbinius 
skalbiu v-

Isz Lietuvos.
NUO GUZUTES, GALVAS

DAUŽI0S
R

Biekszas, Valkininku valscz. 
Visi tiek jaunimas, tiek seniai 
maukia, degli he, skurdžiai gy
vena. ir labai atsiliko nuo gre
timu sodžių nors ir szvietiino 
darbe. Dažnai degtines Įirisi- 
gere galvas vienas kitam pri
skaldo.

Szvenczioniu
taip ne-

prie Nemuno,

NUOGAS ADOMAS PA
GAVO JEVA VAGIANT . 

JAM DRAPANAS.
Alekoto Rugpjuczio 16 diena 

ties vvru mau
dymosi vieta, teko daug kam 
matvti tokis atsitikimas, 
diena buvo apsiniaukęs dan
gus ir Nemuno maža kas mau
dosi, tik vyru pusėj buvo treja- 
tas plaukiku, o motoru puse jo 
buvo tuszczia. Vienas vyru be
braidžiodamas prisiartino prie 
tos vietos, kuri yra skiriama 
moterims. Staigi! isz aftimiati- 
siu namu atbėga moteriszke in 
vvru maudymosi
ėmusi nuo kranto drabužius to 
pilieczio, kuris buvo inžengos 
in “ 
atgal.

Ta
i

T

vieta ir pa-

motoru teritorija,” • bėga 
Drabužiu savininkas, 

pamatęs nesznnt drabužius, 
szoko isz vandens prie tos mo- 
teriszkes. In vyko nelygi kova 
tarp nuogaliaus ir moterisz- 
kes. Nuogalius, būdamas daug

NUŽUDYTIS 
AMERIKIETIS.

Coikininkai, 
aps. Czia apie nieką
kalba, kaip apie Amerikieczio- 
ukininko nžmuszima. l’žmuszi- 
ku-plesziku tarpe buvo koletas 
policininku. Vienas net paskui 
protokolu raszyti buvęs atva
žiavęs, tik mažas vaikas ji pa
žino ir pateko keli pankszcziai 
policininkai szaltojon. Žmones stipresnis, permiisze moterisz-

I 1 1 v* I 1 1 ' * I 1 • • • j • • 1 s

sako, kad mažiau lenku polici- ke in smiltis ir 
ja persekiotu lietuviu mokyk
las ir nekliudytu ramiu vietos 
gyventoju, tai 
su pleszikais ir 
kovotu. Bloga darydami greit 

ir j n tarpo 
labai

atsiėmė savo 
drabužius.. Vėliau paaiszkejo 

Ta. moteriszke no
rėjusi nubausti ta vyra už mi- 

vieszajai dorai ir

sztai kas.priesz jojo 
persergejo 

plukai ligai gavosi iu 
Riiinuiiije po tam pribuvo in 
Vilnių.

Ana diena Perkovskiene 
dedama nuliūdus 
girdo skambant i tel(‘fona. 
ėmus telefoną in ranka užklau- 

kalbeti.
neapalpo kada 
savo vyro kuris 

apreiszke, jog gyvas ir

įrangas,
tam

St1- 
hot ei i je isz- 

Pa-

SUGRAŽINO 955 DOLERIUS, 
GAVO “ACZIU.”

Philadelphia.
la Monfredi atveži'
in Friends Laundry
ežia ir iszrinkinejo skalbinius, 
pajuto vienoje padnszkeje ka 

Persitikrino, buk
tai buvo punguhdis bumaszku sjinatV(
tokio kieto.

kuriame radosi 955 dolerei. Nu
vežė tuojaus pinigus pas Koza- 
lije ('arpo, nuo kurios skalbimą 
buvo paemias, o kaipo dovana, 
aplaike nuo moteres “aeziu.”

Nesitikėjo žmogelis tokio ap- 
lovanojimo už savo teisingys- 

prižadejo kitaip 
surastais pinigais

4 4 aežiu.

(

ta ir atejteje 
pasielgt su 
žmoniu kurie nežino kaip atsi
lygint už teisingysta.

Ka-
j

o kuo

MOTINA KELIONĖJE SU 
13 VAIKAIS.

Prairie du ('hitui, Wis. - 
da Kranciszka Scott isz Jewell 
Iowa, sodo ant t nikio
duktoris atėjo rinkti tikietus, 
padavė jam viena tikieta už 
save ir 13 vaikus, visi da netu
rėjo Įlenkiu metu. Kundukto- 
ris net sudejavo, kad ant vieno 
tikinto keliauna net keturioli- 

Motina buvo pasi- 
ant kunduktoriaus

klausymo, nes turėjo prie sa
vos ir biblije, kurioje radosi 
metrikai visu vaiku ir jnju me
tai ir kad tai josios visi vaikai. 
Scottiene vra motina trilekos 
vaiku, torp
trys poros trynuku ir dvi poros 
dvvnuku. Vaikai su motina už- 
omo net penkes sėdynės, ke
liaudami in Regina, Kanada.

k a y pa t u. 
rengus

kuriu randasi

DAUGELIS MOTERĖLIU 
PANASZEI MIRSZTA.

Detroit, Mich. —Juze Dižu- 
la, turinti tik 22 metus, mirė 
Receiving ligonbuteje nuo ap- 
laikytu apdoginimu kokius ap
laike nelaiminga kolos sanvai- 
tos adgal aplaisczius ant saves 
puodą verdaneziu tauku ku
riuos neszo nuo' pecziaus lau
kan. Motore paslydo ir taukai 
baisei apdegino jaja.

J

NE GREITAI JIJI UŽMIRSZ.
’Bellevue, N. Y. — Dvylika 

vaiku, 46 anūkai ir asztuoni 
pra-anukai pasiliko po mirezei 
Mikolo Daniels’o, 84 motu am
žiaus, kuris mirė czionais Su- 
batoje. Da ir butu ilginus gyve-

r

se kas geidže su jaja 
Moterch* \ os 
iszgiitlo baisa 
jiai
sveikas ir norėtu su jaja pa- 

M ianovskis 
inpuole in 

barnis o 
priszoko

apie tai
Kada 

daginio,
pasiūt ima, prasidėjo
kada antras v\ras
prie Perkovskienos norėdamas 

veidą, mote- 
isz 

kartus iii
revolveri 

kelis

užduoti ji<ii per 
re iszt ran k e
enezio szove 
apgavike padedama ji ant vie
tos. Po tam malszei iszejo lau
kan ir palicije josios lyg sziam 
laikui da nesurado.
MASKVA SUGRAŽINO AR

MĖNAMS BAŽNYCZIU 
TURTĄ.

Eczmiadzinas, Armėnija, — 
Maskvos vyriausybe sugražino 
armėnu kataliku bažnveziai 
visa turtą, konfiskuota armė
nu baž/iivcziai 
metais.
aukso ir sidabro kieliku, kry
žių, kandelabru, brangiu pa
veikslu etc., kuriu verte siekia 
daug tukstanczju doleriu. Tas 
turtas pargabenta

skrvniose ir bus 
vietos

1920-21. bado 
Sugražinta daugybe

keturiose
d idelia usiose 
iszdali ntas vietos bažnv-
czioms, isz kuriu jis buvo kon 
fiskuotas.
TAMSYBE BURLIOKU. NA
MAS UŽSIDEGĖ, NEGE
SINO, BA TAI VELNES 

UŽDEGE.
Mnnkaeza, Bosijo, 

nuolika 
Boru k isz 
apsivedė su patogia 
mergaite isz to paties kaimo. 
In kelis meiiesius po veseilei 
iszkeliavo in Amerika jeszkoti 
gihikio, palikdamas jauna pa
ežiu le namie, 
jauna, motore 
glauda, o kada isz gromatu vy
ro suprato, 
grysz namo,

*

met n adgal, 
artimo

i

— \ 10-
Tod oi- 

ka i mėlio, 
16 metu

Per ilga laika 
su pa-kovojo

pasek mingiau 
galvažudžiais

gTomata isz 
kurioje 

pacziuleivyras apreiszke 
buk jau ga 
jog pirmiausiu

kilo Floros 
Gyventojai

r\n:i diena atėjo 
Aimuiko su pinigais,

savo
na uždirbo pinigu ir 

laivu kokis
apleis New York atvažiuos pus 
.i«'‘jj‘.

Ant rytojaus 
griuezioje ugnis, 
kaimo subėgo ant signolo duo
to isz bažnyczios, bet kada pa
regėjo keno grineze dega, su- 
gryžo ir noriu t s Flora melde
žmonių ant keliu idant pagel
bėtu užgesyt liepsna, bet nieko 
nepagelbejo.

Velnei uždegė grineze, to
jus negesi nsime,” — 

Nenorėjo

* 4

del mes
atsake kaimiecziai.
kaiminkai ne ižgelbeti kaparo
su piningais kuriame radosi 
suvirszum 6000 doleriu kurios 
vyras sutaiipino ir prisiuntė 

“Velnei tuos pini-paezei:
gus jiai siineszo, tegul dabar ir 
paima,” — paszake tamsuo- 
lei.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

Simla. — Deszimts žmo- 
su žeist a

K

niu užmuszta o daug
'laike komiinist iszko pasikėli

mo Koliate.
Tokio. —

jog negreitai su
pasi leido, primo

dama prie savos keliolika prie- 
laidiniu.

Kaimiecziai apgalėjo .supras 
ii tokios permainos patogios 
Floros, vienas isz juju apreisz- 
ko kitiems, jog jauna motore 
likos apipainota per velnią, o 
kiti jam užtvirtino ir intikojo.

Tuom kart vyras prisiuns- 
davo tanked savo pacziulei pi-

isztvirkoliu

Yra gražus 
kai savo grabais.

patys isztvirkšta 
randasi 
daug.

GRYBINYKAI KITUS 
“APGRYBINO.”

Pamerkvs. Valkininko vals. 
Valkininko misz- 

Iszinitinai
daug grybu yra szieinet, bet 
miszkuoso atsirado savotiszku 
grybautoju: taip Rugpjuczio 
5 d. apgrybavo girininką Gyli, 
kad visa jo alga, kaip savo pa
siėmė. Taip uoliai pleszikai su
kėsi, kad net piemenų tarbas 
iszkrate.
AMERIKONISZKAS BIZNIS

Kaune vėl pasirodė apgavi
kai, kurio parduoda netikrus 
auksinius (daiktus bei brilian
tus. Paskutinėmis dienomis jie 
apgavo dvi nioteriszkas. Ap
gavikai iszsiduoda

važiuoja per 
Lietuva Amerikon. Du apgavi- 

K ra t ant 
sidab-

’ f

save emi

I

si žengimą 
bausmei in vykini i nutarė pa
imti isz to vvro drabužius, 
vyras, pamatęs neszant jo dra
bužius, pamanė, jog vagies 
esama ir lodei taip negailestin
gai "parmusze moteriszke.

NORS VIENA PAGAVO, •k
Kriminaline policija gavo 

žinia, kad .praeita.-*^vaite Ixm. 
ku demarkacinėj linijoj sulai
kytas norėjos pereiti nibežiu 
Gtedrancziu paszto virszinin- 
kas Garins, kuris su paszto ka
sa iszbego. Pas ji rasta virsz 
10,000 litu. Lenku paini bežino 
policija ji persiimto Vilnium. 
Gautomis žiniomis jie ji per
duos Lietuvos parubežinei po
licijai.

LIETUS IR LIETUS.
Traku apskr.

O

grantais, kurie

k u pasisekė pagauti, 
pas juos rasta ne tikru 

” daiktu ir “riniu
4 4 

briliantu.

giedrai
Vėliau, 

musu

Tokio. — Baisi viesulą 
kuri praĮiute pro pietinia Ja
ponije, paskandino keliolika- 
laivu iszvertc daug namu ir 
užmusze apie 25 žmonis.

* Tokio, Japonije. — Du 
torpedinei laivai susidūrė prL 
stovojo Yokosuka. Daug lai- 
voriu nuskendo draugo su vie
nu laivu.

Tokio, Japonije.

PLESZIMAS.
Alvtns-Morkine. —

14 d. 13 vai. Naujasodžiu (Na- 
vasodu) miszke užpuolė ple- 

Žauniorauska Mo- 
vežanti

— Merkines, Ne- 
Perlojos ir

Liepos

APLAISTĖ SAVE GAZOLI
NU IR UŽSIDEGĖ.

Jubzas Kopūstą, 
nuėjo

Chicago. — 
nepilno proto žmogelis, 
ant Montrose kapiniu, kur at
sibuvo palaidojimas kokio tai 
žmogaus surinko szaku ir la
pus ant kuriu atsistojo, aplai
stė savo gazolinu ir užsidegė. 
Kada prie jojo pribėgo duob- 
kasei, Kopusia stovėjo iszske- 
tias rankas ir iszro|do kaip de
gantis. . Kanieczin, kryžius. 
Noriuts baisei apdego ir likos 
nuvežtas in ligoiibuti bot mirė 
po keliu valandų.

Tūlas i’armeris isz Oliajaus, 
turi balta viszta, kuri priėmė 
ant iszauginimo tris kacziu- 

teip, rodos kad tai butu jo
sios tikri “vaikai.” Kacziukai'■ >
adbega pas savo priimta moti
na ant kožno Įcvaksejimo, o va
karo atsigula

szikai pik 
lieju isz Gudakiemio, 
in Merkine 
džiugiu, Varėnos, 
Liszkevos paszta. Du kart szo
ve ir užmusze arklu o pil. Žau. 
M. liepe rankas augsztyn isz- 
kelus eiti pirmyn. Už atsigry- 
žima ar rauku nuleidimą grasi
no nuszovimu. Pleszikai arti 
nesirodo, tik isztolo roke. Da
vus žinia, subruzdo vietos ir 
pasienio policija, ir iszejo mi
netan miszkan ant redžiokles. 
Medžiokle davė geru vaisiu. 
Tris.pleszikus suome, bot pasz
ta rado iszmetyta po miszka. 
Isz su imtu ju pasirodė vienas 
vietinis, kiti du plosziku dar 
nežinomi. ‘

VILKAS NŪNESZE KU
MELAITE.

Gihicziai, Traku Apsk. — Sz. 
m. Liepos d. Gihicziu kaimo 
ūkininko G, viilkas nunosze 5 
menesiu kumelaite. Musu vals-

Kruonis, -
Musu apylinkėj po Rugiapntes 
isztisa sanvaite' lijo.

pasirodžius, 
miestelio ūkininkai bijodami
lietaus, buvo pakvioao beže- * 
mins talkon už atlyginimą ru
giams nuimti nuo lauko, bet 
bežemiai, besidžiaugdami gied 
ra, nuo atlyginimo atisakė.

APVOGĖ GIRININKĄ.
Vilkininkai. Rupjuczio 8 d. 

pleszikai užpuolė girininką 
Gili, atėmė jam pinigus ir drū
tai aplaužė. Užpuoliku, žino
ma, nesugauta.
LIETUS PADARE BLEDES?

Serijai. Kaip ir kituose Lie
tuvos krasztuose,
padare ūkininkams daug žalos. 
Rugiai sėklai netinkami ir dan 
guma ūkininku susirūpino isz 
kur jie gausia sziems metams 
seklu.

PELNO GERAI ANT 
LOTERIJOS.

Taurage. — 
asmens, kurie
gera, pelninga bizni, leisdami 
Amerikoniszkon loterijon in- 
vairius daigius, pradedant nuo 
smulkmenų ir baigiant Ameri
kos Lietuviu Prekybos Ako. 
bendroves automobilia’is “For
dais” ir traktoriais “Fordso- 
nais.

czia lietus

Orionai atsirado 
pradėjo varyti

"4

ir traktoriais
> 3

i!

i
•ji

F
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I
'J

4 į
H
3 

i

1

us,
vaikai.■»

prie' motinos,

cziuje vilkai tokias “baikas 
dažnai padaro. Ir sziaip visa 
laika neduoda ramumo vietos 
gyventojams. Pagriebia tai 
vorsziuka, tai kumeliuką, tai

Pagriebia

1-------------- .....p... , .

Po karei Vokibcziams likos 
uždrausta išdirbinėti paraka, 
bet dabar pasii'odcv kaip Vo- 
kiecziiii užlaiko taji prižadėji
mą, jeigu sziadien kinezikai 
pandoje Vokiszka paraka

4:

minoje karojo. —
i na-

Lai svietas
nvdo. Man rodos, turėt n daryti nemano, jog Vokiecziai slaptai 
kokius* nors žygius policiniu- nesiginkluoje. Turi jieji užtek-
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randasi daugelis 
ipgi iszke- 

Ameriko, tikėdami,

Amerikonai, kurio iszvažia
vo su mažai pinigu in Europa, 
viltije, jog Tonais suras goresni 
giluki, apsigavo labai. Dabar 
tik paežiam mieste Paryžiuje 
randasi apie 50(1 Amerikonu be 
pinigu ir darbo, kurie geidže 
sugryžti in Amerika bet neturi 
už ka.

Lietuvoje
szoimvnu kurios * 
liavo isz 
jog tėvynėje užbaigs savo gy
venimą laimingai ir paguldys 
savo kaulus szventoje žemoje. 
Bet vargszai apsiriko; nori su
gryžti in palaiminta Amerika, 
bet ne turi už ka. o tiejei ka ir 
turi už ka, negali pribūti, nes 
kvota iszejviu senei iszsibaige 
ir turės laukti kelis metus, o 
tuom kart praleidže pinigus 
ant pragyvenimo, o kada lai
kas atejs iszkeliauti iu Ameri
ka, ne turės 
laivakorte.

už ka nusipirkt

Japonieczei labai nerimauje 
isz priežasties prasiplatinimo 
tonais “miegamosios ligos, 
kuri in laika keliu sanvaicziu 
paenru1 apie tūkstanti auku, o 
serga apie trys tnkstanezei 
žmonių. Toji liga daugiaaše 
paima senesnius žmonis kurie 
užmiega amžinu miegu in lai
ka trijų dienu.

Toji

I f

Suvienyt ošia Valstijosia ran
dasi suvirszum pŲ.s-szesziolik- 
to milijono automobiliu o trys 
milijonai kilosią dalysią svie
to. Todėl Suv. Va 1st i jei turi 
apie 88 procentą visu automo
biliu koki randasi ant svieto. 
Czionais ant septynių žmonių 
pripuola vienas automobilius.

Raugytojai agurku Amerike 
pagal metini raparta apreisz- 
ke, buk Amerikonai kas metas 
sunaudoję 550 milijonus agur
ku. — Todėl daugelis isz juju 
vaikszezioje nuolatos susirau
kia.

Du puikus Graikiszki sto- 
vylai isz marmuro kurie likos 
padirbti penktam szimtmeti 
priesz užgimimą Kristaus, li
kos iszkasti artimoje Viso Equ- 
4mse, Ryme.

Valdže uždraudė suradejams 
parduoti stovylus del jeszkoto- 
ju senoviszku užlieki! nžrube- 
žiuje po bausme.

Kiek isz musu stovvlu suras 
atejnanti gentkarte po kelioli
kos tukstaneziu metu? Gal ne 
vieno, nes musu artistai dirba 
stovylus tiktai del biznio ir tik 
ant sziadien, o ne kad užsilai
kytu per keliolika amžių.

Sztai ka naujausos Rusiszkas 
pranaszas I)r. E. A. Boszover 

“Mete 1928 pasi- 
rodis ant dangaus nauja saule 
luojaus skersai musu senos 

Toji nauja saule yra 
isz nepaprastu apsi-

pranaszauje:

saules, 
vienas
reiszkimu, kuri iszpildys pra- 
naszavinui Szvento Raszto. In 
laika deszimts metu žmonija, 
perduota galyln? apszvietos, 
pergales ligas, vargu, kares ir 
gal sulaikys mirti.”

yra gar-
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PATOGIAUSIOS MERGAITES ANGLIJOI.

■j

. v/

Anglikai iszgirde nuo Amerikonu, buk Anglijoj nesiran
da patogiu merginu, parengė kontosta su ta ja pasekme, jog 
pana Barbora Kilty isz Plymouth
$2500 o pana Violeta. Hunter isz Southport gavo antra dova-

Ar mergaites pa (ogios ?
I

surūkydavo per

na $1,150.

lyg 82 met u, <> 
diena p<> švara laba ko.

aplaike pirma dovana

LAISZKAS ISZ NATŪRALI
ZACIJOS BIURO.

KA DĄRYTI KADA
V AC PDirrDIAKAS PRIGERIA.

.> • i 'Iii' t

greirziausiai isztraukti 
isz vandens.
mėginti atgaivinti;

JUOKAI.
Dirbtuves savininkas eida

mas per pokaviino skyrių pa
mato, kad vaikas atsisegios ant 
brangiu daiktu, kuriuos gali 
sugadinti ir sėdi.

— Kiek tu ga,uni mokėti in
— klausia savininkas

%

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
«zia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborjus

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

\\
V;L/?

Parsanaio automobilius del 
veseliu, kriksztyniu ir 

kiliems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

)F

savaite ?
vaiko.

— Deszimts doleriu, atsake 
vaikas.
Savininkas iszsieme deszimts 

doleriu padavė vaikui ir sako:
— Sztai tavo užmokestis ir 

kogreieziausia
kad asz tavęs daugiau

Vaikas pasiėmęs 
pinigus padekavojo

’ininkas paš
to skvriaus

1. Pirmiausiai reikia .klio
kimą 

Visuomet reikia 
nors jei 

kūnas iszbuna deszimts miliu
tu po vandenio skaitomas mi
rusiu, vienok yra atsitikimu, 
kuriuose žmones buvo 
vinti, o iszbnvimo 
trisdeszimls ir keturesdoszimt 
miliutu.

9
Ii kniupszczia, taip kad pilvan 
butu augszeziau galvos, kad 
vanduo galėtu
gerkles ir plaucziu. Reikia, isz- 

visa burnos vidų, 
galima pasiekti, ir 

perploszti drabužius ant kruti
nės ir nugaros ir duoti burnai 
užtektinai oro. Žandus galima 
pradaryti ir indeli ka nors kad 
neužsidarvtu.

3. Paskui reikia užsigulti 
aut žemutiniu szonkauliu ir su 
•rankoms spausti 
kundas.

4. Nenuimk ranku nuo szon- 
lauliu;
dviem sekundom.

vėl spausk tris 
sekundas ir vėl sustok dviem 
sekundom.
dvylika sykiu per minute, kol 
apsireiksz kvėpavimas.

Teis-1būdas greitai iszspaudžia 
deni isz plaucziu, ir 
mas natūraliai prasideda.

6. Jei yra kitas žmogus pri- 
gelbeti, tegul jis daro ka tiktai 
gali, kad užlaikius prigerusio 
jo kuna sziltai, trinant jo ran
kas ir kojas ir dedant 
kompresus.
fara ir amonija prie nosies kad 
pagreitinus kvopavima.

7. Paszauk gydytoja kuogroi 
cziausiai po nelaimes. Kuomet 
kvėpavimas a p s i re i s z k i a, 
dek ligoni in 
kiniu kambary kuriamo užtek
tinai oro cirklitieja. Duok jam 
po biskuti karsztos kavos ar 
kitu stimuliuojaneziu gorimu. 
Kartais yra. pavojus, kad ligo
niui nebūtu sunkiai kvėpuoti. 
Kuomet tas atsitikimi, reikia

kompresą ant

vra atsitikimu 
atgai- 

vandenv

Reikia prigėrusi pagnldy-
bėk isz ežia, 

nobe
bėgti lauk isz

szluostvt i 
Kaip tik

per tris se-

bet sustok spaudės

mat vežiau.
Insziuriniu

savimn-
lai i ir iszbego. Ss 
kni priėjės prie 
klerko, klausia:

— Kaip ilgai tas vaikas ežia 
dirbo?

— Jis niekados ežia nedirbo 
—atsake klerką, 
nesze

New Yorke pirko biustą
už $10,-

jis tik ai
man reikalingus daiktus 

isz kitos firmos.

000.
pirko ji už $25 o 

skulpt nras

Lietuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagalLaidoja 

naujausia mada ir mokslu. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

DINGUSIS BIUSTAS WA- 
SHINGTONO SURASTAS.
Ana Diena Andersono gallo-

Jurgio Washingtono 
Kokis tai skudurnikns 

1914 mete 
kada ji užtemino
Davidson, pažino buk tai gar- 

padarvtas per 
19-tani 

Isz pradžių buvo

biustas
I > ’A ngersa

SllM' 
fraiK’iizn 
szimtmet i. 
manoma 
musu

51G W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
Motina su Jonuku nuėjo in 

krautuve. .Jonukas pamatęs 
baksa, pripilta rieszutu, priėjės 
prie ju ir žiūrinėja. Krautuv
ui ideas pamato Jonuką 
r i neja n t i, sako:

— Pasiimk sauja .Jonuk.
Jonukas papurtė 

neima.
K ra n t u vn i n kas. 

ar nenori rieszutu?
m ■

buk
pirmutinio 

dingo ugnije 1851 mete kada 
valdžios kongresinis knygynas 
sudegė.
GERIAUSE UŽEJGA~MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS 

JUOZĄ KUPCZIUNA 
Kampas 802 Main uli. kur ka- 
rukas užsisuka ant Frackvilles.

I asa i biustas 
prozident o, 
mete

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

božiu-nasz-Priosz svirtinio 
les retai kada 
vyro, nes viena karta

Sekantis laiszkas gautas nuo 
Raymond E. (’risi, isz Ntaura- 
lizacijos Biuro, Jungtiniu Val
stybių Darbo Departamento.

“ Rugpiuczio 1 d. Natūrali
zacijos Biuras iszsiunte
mu R41KZI ininkams ir kitiems 
tuo reikalu liecziantis, sekanti 
laiszka:

5. Paskui

Daryk taip, apie

Voks 
van- 

kvepa vi

rn
galva ir

Kodėl,

4

e;

4
♦

Faip...
mat vdamas

bet kada 
naszleles 

ii

karo 
isztekedavo už

užteko, 
bet dabar turgus ant t uju mo
terėliu lab.ai pasididino kaip 
vieiULs isz Vokiszku profesorin 
apskaitė, nes nas/.les iszteka už 
vyro greieziau ne kaip mergi
nos.

Naszle lyg 25 metu turi prie- 
szininke merginoje, 
daejna lyg .30 nu‘tn
turi pirmenybių. Galima tikri 
tvirtyt, jog mergina turinti 35 
metus retai kada iszteka už v v- 
ro o naszle gali gauti vyra bile 
kada. Naszles turinezios 40 me
tu turi didesne proga iszteketi, 
o senmerge t uju metu visai ne
gali gauti vyro.

Tasai daktaras apskaitė, buk 
1922 mete Vokiotijoi isztekejo 
2000 naszliu turinezios nuo 40 
lyg 45 metu, merginu isztekejo 
tam paežiam laike 1200.

Nuo 45 lyg 50 metu isztekejo 
1200 naszliu o 
torp 50 ir 60 isztekejo 500 nasz- 
lin o merginu tik 70.

Mete 1913 daug daugiau isz
tekejo naszliu no 
nu.

Geriause vyruezei 
jaunu naszleliu!

500 merginu,

kaip mergi-

ne palik it

Valstijosia

per-

Su vien v t ošia 
žmonis privalo būti sveiki nes 
ant kožno 724 ypatų randasi 
vieitas daktaras. Anglijai vie
nas ant 1087, o
ropoję vienas ant kožno 3000 
žmonių.

vidurinėje Eu-

Skaitykite “Saule
♦ ❖ ♦

n

X.fl V W O
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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 pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Jonukas.
Krautuvninkas

kad Jonukas nedrysta pats im
ti, priėjės paėmė sauja ir supy
lė Jonukui in kepure, 
namo, motina klausia:

t avinukas liepi1?
— Dėlto, kad jo ranka didos-

— atsake Joim-

Nesenoj pirko szi kampini 
narna su koteliu, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai v
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava
žiuojant su automobiliu, susto
kite ant pasilsiu ir pasidrntini- 
mo.

Kuomet svet imžemis 
norą taptis

Pinant
automobilius

atvažiavęs Bir
iu. ar

Korma 221
vėliau,

3, ir

sziltus
Galima, dėti kam- Kode! neemei kad k ra u-

ral izaeijoš

4 *

įstato pareikszti
Jungtiniu Valstybių piliecziu 
ir jei jis yra. 
želio 3d. 1921 
paduosi jam
kuomet jis ja iszpildys, nusiu
si tinkamam Distrikto Natu- 

Direktoriui kad 
tuomi butu galima pripažinti
jo teisėta, iuvažiavima.
“Ja gavės, tas virszininkas 

suras isz imigracijos suraszu 
ar jo teisėtas i n važiavimas 

i m i g ra c i j o s s u ra szu ose 
l)arodžius teisė

ta iuvažiavima, ta forma bus 
persiuneziama. jums, kad da- 
leidus 
reikalaujama 
ma.”
“Tikimasi, jei jusu patarna

vimas priduoti vieszmnos 
virszmiuetame reikale1 svetim- 

laikraszcziuose,

m-
szilta lova to-

v ra 
pripažintas.

svetnužemini daryti 
noro pareiszki-

priduot i

taueziu faikraszczmose, ir 
daug nereikalingu iszkascziu, 
sunkumu ir 
vengs visi

apsivylimu isz- 
tie svetimžemiai, 

kurie a važiavo szion szalin po 
Birželio 3 d., 1921 m. ir, kurie 
trokszta padaryti noro pareisž 
k ima.”

Szios fonuos 
Lietuviu Biuro,

I n format ionguage 
119 41st Stresu, 
Cit v.

gaunamos isz
Pereigų Lan-

Seryiee,
New York

Tūkstantis Naktų ir Viena
•u t "* Hr

ARABISZKOS ISTORIJOS
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isgmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIE BZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.

T

lakstantis Ndkfci 
Ei irViena EM

z*

Gerbtinasis Tamlstal:—•
Sulaukiau nuo jusu aiunczlamoa 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena” i "
■zirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingetdu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip , laikas szventai ir sma
giai praeina- Asz visiems linkėcziau

ne negu mano, 
kas.

Vaikas, kuris visa laika bo- 
vijiosi ant kiemo prie gatves, 
bet užėjus lietui, vnikns susi
rinko savo daiktelius

Motina painaczius
ir bėga

/•

dėti garstycziu 
plaucziu.

Septyni tuksianeziai žmonių 
Jungtinėse Valstybėse, kasmet 
netenka gyvybių prigerdami. 
Kad apsisaugojus nuo prigė
rimo, patartina bet nereikalin
ga mokėti plaukti. Kvėpuok 
kiek gali neiszsigask ir galėsi 
iszlaikyti galva virsz vandens, 
tol kol pagelbos susilauksi.

Bet geriausis iszsigelbeji- 
mas nuo prigėrimo, tai mokė
jimas plaukti.

♦

ATSAKYMAI.

, Ohio. —- 
n ž s i senoj u s, r e i k ėjo 

praneszti, o

per kiemą.
ji, klausia:

— Kur dabar begi Juozuk?
— In antra, gala stubos, nes 

ežia lietus lija, 
kas.

atsake vai-

Tėvas žiūrėdamas in 
raszti prie lango.

laik-

Pameczian stiklus ir.ne
galiu skaityti.

Vaikas. ~ 
skaityt i ?

Jk^vas. — 
be stiklu.

Vaikas. — 
laikysiu a.

Kodėl negali

Nematau, vaikeli,

Tai eik laukan 
lai k ra sz t i 

lango ir galėsi skaityti.
asz prie

i
i
i

i

i

I
i

I

KNYGELE NAUJU 
....DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir (iekliamacijos.

I
I
I

rt |H f • *

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz* 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt.
520 W. Centre St. Mekanoy City Pa.

P. B. Youngstown, 
Žinute i 
tuojaus apie 
nelaukti keliolika sanvaicziu.t 
Netalpysim.

S. B. Waterbury, Conn.

tai

Prisipnkie tamista maldakny- 
Teip, ap- 

knygas, 
laikrasz-

Farmer i s pasikinkęs pora 
arkliu, iszvažiavo miestan. 
Privažiavęs arti miesto, pas
tebėjo iszkaba ant kurios bu
vo paraszyta: “ 
žinoti 15 mailių 
Farmeris perskaitęs

pasikinkęs 
isz važiavo

ark-

Gerai yra žinoma, jog žmo
nis, kurie dirba smegenimis, 
tai yra, redaktorei, diplomatai, 
autorei ir t.t. yra papratia 
daug rūkyti. Bismarkas surukę 
per savo gyvenimą 150,000 ci
garu arba po asztuonis ant 
dienos.

Didesniu rūkytoju
sus Edisonas, kuris iszruko po 
12 cigaru ant dienos, 10 pypkių 
ir 20 paperosu. Poetas Mickevi- 
czius ruko be paliovos pypkia.

Bet visi vilkikai turi atiduo- I 
Ii pirmybią 'daktarui Ilclleu, 
kuris dagyveno 74 metus, o in 
laika 50 metu suruko 628,715 
paperosu, arba po 35 ant die
nos, nepriskaitant prie to pyp
kes kurios neiszimdavo isz lu
pu kada radosi namie.

Kitas garsus rūkytojas buvo 
tai olanderiszkas inžinierius 
van Hopps, kuris dagyveno

H i lt

fl. 
a

"TukMantU 
už kuria tariu 

1 
“Tūkstanti* 

’ t 
labai yra Žlngeidu skaityti visokia* 
f ’ ' -
■ijunti kaip , laika* szventai Ir •ma
giai praeina- Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena** ne*. Ja 
•kaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir vlaoki rupesczlal ^or*
ant valandėlės atsitraukia.

ŽOKAS.Su pagarba, , 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas badavimas tos puikios knygos, tas 
« . w w « <■ • j • rrv • •

<4

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Frake knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.
W. D. BOOZKAUSKAS. 00. MAHANOY CITY. PA.

ge, o bus apdaryta, 
daromo visokes senas 
natas ir mėnesinius 
ežius.

Del keliu. — 
se kokio adreso ar atsakymo 
per gromata, tegul noužmirszta 
induti marke ant atsakymo, nes 
kitaip jokio atsakymo neaplai- 
kys. Jau nekarta apie tai pra- 
noszom skaitytojams ir kitiems 
apie tai. Tokiu užklausymu ap- 
laikomc per mota daugeli, o ant 
markiu iszejna pusėtinai pini
gu. Tasai kuris geidže atsaky
mo, yra tosios nuomones, jog 
du centai ant niurkęs mažai ir 
nieko uoženklinia, bet jeigu 
roike atsakyti ant szimtu.atsa
kymu per mota, tai susirenka 
kruvuto doleriu. Jeigu norite 
atsakymo, o jojo neaplaikete, 
tai galite dnsiprast, jog markes ' 
neprisiuntete, 
me atsakyt.

J. A. Springfield, Ill. 
mintos knyga iszsiunsta per 
paczta I) Sept, ir lyg sziam lai
kui nrivnlni xrniitL <■ '

Nustatyta va
in valanda.” 

parasza 
pradėjo drožti botagu
liains ir lėkti kiek drūtas. Po- 
liemonas pamatęs taip 
važiuojanti, sustabdė ir sako:

— Ar žinai kad ežia mies- 
negalima taip

greit

Jeigu kas klau- •* -

Ar žinai, 
tas, kad ežia 
greit važiuoti ?

Parmer i s. —

o mes užmirszo-

Tu

Ar tamsta ne
matai kas ton ant iszkabos pa
raškyta, kad 15 myliu in valan
da. turiu važiuoti, <> arkliai ne 
kokio, tai ir skubu.

Valgiu Gaminimas -- IR—
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name, 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.60 

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

GYVENIMAS
J r-

SZVENCZIAUSIOS
MARIJOS PANOŠ.

Visa* pilna* apraszymas apl*
Gyvenimą Szy. Marijos Fano*.

Puiki knygele.95 puslapiai.
►Preke >u priaiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CQ. 
UAUAMAV rfl’T’W ‘ n AUAUAMAV /.ITV

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvhrija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szyentas Petras.
Lietuvio Daina.
įsi Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei).
Myliu. .
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Banibizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Ilymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius, 
hns Merginas in Vaisku. 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Raudu.

92 puslapiu. Aiszlci spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popierineis vyrszais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

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

I

i
I

II
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK >1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybo 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuo marinus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliiiszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

kosulio

Rochester, N. Y,

CAPITAL STOCK >125,000.00 .
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

t
•(

1

e

I

t1

m

I

I

*

-

Mokame 8-czią procentą ant Į 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka , 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pra*.

f
Į

!
; Jos. E. FERGUSON, Kasiayiu*. į

■ If' «r



n-i?| , < I
Mlfh II 
ikU.

t
i i ■f

r Į ' :l!|i

f

f

h

f

-1

i *
'M

SAULE C

tpl

, 11
iiH
i

n. Mho

jHH
■ -i

4

liaus, — pirszliai, kad manda
rino siiuus syki tave pamate, 
praeidąm^s P>’° musu pamuš, 
ir taip jam patikai, kad diena 
ir naktį melde tėvu, idant leis
tu tave vesti už mot ori; galu 
gale tėvas nusileido. ir szian- 
dien buvo atsiuntęs pirszlius. 
Didele tai 
szams. O ka, ar gražia tau 
skrvnute atsiuntė?

Juodake, neveizint savo jau
nųjų metu, buvo gana jau susi
pratusi. Girdėdama ttuos žo
džius. dar labinus surimtėjo ir 
gražesne tapo. Rodos, klausytu 
kuoilgiansiai tos kalbos, bet 
diedukas greitai užbaigė savo 
szneka irinsake jai 
ir parengti pietų.

Nuo sulygtu vi u jau iszejo ke
turi metai. 'Tuo 
viena nabaszninka isznesze tai 
isz tu, tai isz kitu namu ir ne 
viena mergina persikėle in sa
vo vyro namus. O Siusimi, nors 
in ja ne vienas jaunikaitis su 
pasigėrėjimu veizėjo, jos neuž- 

nei kalbino, nes vi- 
buvo žinoma, kad ja die

tai, po dūkas pažadėjo mandarino su- 
provinrija arba, Inai. Prie to toje 

apie tai Į naujo 
■

Jaunoji Sužiedotine.
* ' """ * 1 » S ■"

1SZ LAIVO.

Masiupe, kinietis, maž ko ne- 
szelo isz didelio džiaugsmo. Pa
lydėjęs savo auksztus svoezius 
iki savo kiemo vartų, norėjo 
bėgti in kaima ir papasakoti 
visiems, kas ir su kokiu tikslu 
pas ji lankosi.

Bet kam? pamastė sau. Vai
kai viską mate, tai gal jau ir 
ezirena visiems kaip žvirbliai 
prie kiekvieno namo... Isztiesu 
dar priesz saulei nusileidžiant 
visur buvo jau kalbama apie 
tai.

Senam Ma rodėsi, kad
kas, kas aplinkui gyvuoja, žy
di, dainuoja, viena tiktai var
dą garsina: “Sin-sina (Žvaigž
de,) jo numylėtoji anūke tapo 
sužieduotine jaunojo mandari
no (gubernatoriaus) (’ao-jungo 
sunaus. ”

Nesistebetu visiszkai, jei bu
tu kalbama dabar apie 
visa ilunano 
kad bamlmsu 
szlametu ir po medžiu žiedus 
bites zirzėtu.

Sina (jo anūke)

laime mpms vaix- 
O ka, ar

Girdėdama ’tuos žo

di i namo

v j s- tarpu jau ne

trumpos, bet vercziąus linkėjo 
jos sąvo Marytei. Tad pažvel
gė in kita szuli, 
sėdėjo, o j u tarpe ir jo anūke. 
Ala ry t e, giliai pasilinkusi pri- 
denge savo veidą rankutėmis. 
“Regimai verkia vargsze/? pą- 
manste Motiejus. Bet ką pada
rysi, ramino save diedukas po 

- sunkios vidujines kovos. Many
ti* jau nebus žvaigžde.

Po pamokos, maldomis ir li
tanija užbaigtos, senas Motie
jus kartu su Maryte nuėjo pas 
Padre (taip kiniecziai vadino 
misijonieriu). Sustojo ties Go- 
tango namais ir lauke savo ei
les. Buvo rainus vakaras, o pa
vasario oras, persunkintas žy- 
dineziu medžiu ir geliu kvaps
niu, dvelkė isz lauku ir pievų. 
Motiejus dabar prisiminė, kaip 
priesz trejus metus jo mylimo
ji anūke nedrąsiai, vaikiszku 
balseliu isztare: “Taip.

Tarė tad: “
jai, ka sziandiena kalbėjo Pad
re f”

— Girdėjau, dėduk, 
šiai isztare Maryte, pakėlusi in. 
ji aszarotas akis.

— Dar karta, pasitarsime su 
Padre, kaip tas reikia supras
ti, ka dabar jis kalbėjo.

Neužilgo iszejo isz Gotango 
namu misijonierius. Senas Mo
tiejus priėjo prie jo ir perstatė 
savo ir savo 

dar

kur .moterys

Maryte, girde-

lapai

buvo 
daugiau, kaip žvaigžde, ji buv< 
jam saule, gyvybe. Ji tai, 
veizint savo jauno amžiaus, tu

mei u. pur
ini sz k o

jau
> 

ne-

kabino, 
stems

szalyje daug 
apie

dijas.
Vai, tai mergaitei, sapnai pa

rūpėjo, tarė Motiejus. Ąr ne
moki no mus Kadre, kad nerei
kia sapnams tikėti. Taip bus,

bar ir valgyk.
mus žmones kalbos?
ilgai slaptoje negali

kaip >Pievas norės!
* $ H*

h r

Ar matei, vaike, supykęs ta
ro senas Vupingas, mandari
nas; prisivirei sau koszes, da- 

Ka dabar apie 
Juk tai 
likti, o

sužinoję visi mus pajuoks, pa- 
szieps. Masiupe ir musu pirsz- 
liai paskelbs po visa Lingszun-, 
ki ir Caojangu, kad Siusina pir 
moji atsisakė eiti už mandari- 

Ar girdi: atsisakė 
mandarino

sunaus kartojo tėvas kiekvie- 
, sukandės 

dantis ir pilnas rūstybes.
— Dar nepartrauke, tiktai...
*• * • aar Mb. a ’

no sunaus.
palikti moterimi

na žodi skyriumi

diedukui krep- 
ji virdavo ryžiu.

rojo tik deszimts 
neszdavo isz artimojo 
krūmu ugniai sukurti ir bam- 
busu senajam 
ežiams dirbti,
jei diedukas pinigu uždirbda
vo, nes lauku neturėjo, žodžiu 
sakant, ji buvo darbszti szei- 
mininke ant mažos ūkės.

Dabar viskam 
Sina eis miestan, 
nas turės likti,
res jo žentas, mandarino sūnūs, 
laikyti pas save toki sena uosz- 
vi. Ir labai gailu pasidarė se
niui, kad neteks savo anūkes.

savo
I sz t u

invyko. apie ka buvo 
kalbėta ir užsiimta.

Priesz dviejus metus atvyko 
iii ta Ling-sziun-ki szali kokia 
tai jauna szeimyna, kuri vadi
nosi Gotang. Ji pradėjo kitaip 
gyventi, negu visi kiti.

Nevaikszcziojo in
(pagonu bažnyczia), smilkalo 
neaukaudavo dievaiczianis, ne
pirkdavo margu popieru aukai, 
bet už tat susirinkdavo pas sa
ve iii namus bendroms pamal
doms priesz kokios tai ponios 
paveiksią ir prie kryžių, in ku

be mažko

daug

pagoda

persimainys, 
o jis pats vie

nos ar-gi pano-

Mausto. ilgai-* priesz 
trioba, ka turi daryti, 
mineziu pažadino ji tiktai ži
nomas jam meilus anūkes bal
selis:

skalbinius
iszploviau

kalbėjo.
1J _____

statydama

Dieduk! jau 
ir drapanas 
skubiai 
vied ra ant žemes.

— 'Fa i p greitai! Tai 
nes rytoj turime
Szrientsi (žemes ir javu di(*vai- 
cziui).

Tiesa
buvo nusiuntęs Sina 
skalbinių plauti 
tas buvo

gerai, 
sudėti auk u

pasakius,

bet del 
, kad jai 

prie svetimu

Masianpe 
in upeli 

no del to, kad 
reikalinga, 

tos prastos priežastie
netiko pasilikti 
vyru.

bėjo pas upeli! — paklauso die
dukas.

Sina vietojo atsakymo palen- 
c nd 4 n savo juoda galvele, 

rodydama tiktai labai parau
donavusias auseles.

Mergaite pakele 
ganezias akeles 
darydama koki

“Taip, 
labians paraudonavo.

Tąigi už keturių metu 
bus vestuves — nusprendė Ma
siupe.

įSina nežinojo, ar juoktis isz 
džiaugsmo, ar verkti. Nepažino 
jaunikio, niekuomet su juomi 
pekalbojo. Nors niekuomet ne
skaito knygos “Hiao-King“ 
(apie vaiku meile savo tėvams) 
lacziaus isztikimai elgesį pa
gal jos mokslą. Todėl ir szian
diena, tikėdama, kad diedukas 
yra iszmintingas ir viskas, ka 
padarys, yra gera, priėmė ta jo 
nysprendima ramiai ir pabu- 
oziavo abidvi dieduko rankas. 
Jis gi ja priglaudę taip jaus
mingai prie krutinės, kaip mo
tina savo tikraji kūdiki, kalbė
damas dvasioje gražiausius jai

Ir apie ka moterys

jyte, tarė:

kai-

Ar jau žinai apie viską .*
* savo m ir

iu dieduką ii', 
tai ženklą ko- 
’’ — ir dar

IJiao-King

vardus ir maldaudamas Tien 
(dangaus) palaiminimo savo 
anūkei. -

— Tad už keturi u motu bus 
vestuves, dar. at kurt o jo jai sc-

• n as diedukas.
— Apsakė man,

prikaltas
Neveizint to,

ri buvo 
nuogas žmogus.
buvo tai geri žmones: lanke li
gonius, szelpe vargszus ir net 
be nuoszimeziu skolino pinigu. 
Moteris ant vyro, nei vyras ant 
moteries niekuomet 
de. Laiks nuo

nesiskun-
arba pa-laiko 

prastai su sykiu, inunetus at- 
juos koksai sveti- 

ir
vykdavo pas
mas europiet is 
labinus melsdavos ir giedoda
vo. Su laiku sužinota, kad tas 

“didvsis žmo-
Tionu” 
naujos

tuomet dar

* r
— teso to-?

europietis esąs 
gus,” t:** }..........
<1 r* 
skelbėjas, 
platintojas, 
jau 
Kristaus mokytiniai jau turi 
daug naujos tikybos pasekėju 
ir gražiu miao (bažnyezias,) 
vadinamu 
kryžiaus pagodų). Kelios inžy- 
mesnes szeimynos prasze 
d i ji žmogų 
ri vadino “ 
ir joms daleistu lankytis in tas 
pamaldas.

Prie tu norineziuju jau nuo 
motu prigulėjo ir senas/Masiu- 
pe ir jojo anūke Sin-sina. 
Priesz sanvaite, Velykų dieno
je priėmė jau szv. Krikszta. 
Nuo to laiko 
vadinosi Motiejų, 
Marija.

Padre iszbuvo 
va k a ra surinkdavo 

in kateke- 
:i va k a ra 

Padre kalbėjo apie moterystes 
sakramenta. Tarp kitko lygiai 
prisiminė, kad katalikai negali 
eiti moterys!en su pagonais.

Nuo tu žodžiu senas Mxjtiejus 
jau nieko dauginus neginlejo 
nei suprato. Žinojo tiktai, kad 
tas vienas insakvmas nuszlave 
jo visus planus ir sumanymus, 
kaip kad audra iszverezią bam- 
businius namelius. Niekuomet 
nepatyrė dideliu sabžines isz- 
metinejimn, nes kaipo pagonas 
pildė viską isztikimai, ka jam 

, o dabar, 
jog vienatini n 

Tiqno (dangaus) Vioszpacziu 
yrajkrikszczioniu Dievas, jog 
tiktai jam tarnaujant galima 
užsipelnyti amžina laime, pasi
ryžo tam Dievui pasilikti iszti- 
kimas ant-visados. Geide amži
nos laimes, bet po tiek vargu 
metu ar-gi negalėjo laukti nors 
kįbirksztelos 
mes? .
tiek st»u, nes jo dienos buvo jau

tai yra 
įsus) tarnas, naujos tikybos

Jėzaus Kva n g e 1 i j os
Ėjo paskalų, kad 

didžiuose miestuose* tie

(dail

miestuose 
mok vt iniai

mino
sze-dze-ce (tai yra

“di- 
su ilga barzda, ku- 

Padre“ (tėvu), kad

jau szv.
senis Masianpe 

o Sin-sina

visa savaite
ežia ir kas
na u j us k r i kszczion is

otiszkas pamokas

insakydavo sanžine 
kuomet, pažino,

žemiazkos 1 lai-
Ant galo geide jos ue

prailejo plakti ir nuo tu min- 
czin galva skaudėto skaudėjo. 
Tad viskas, maste smą nuo 
manes prigulės, taip ji man pa
sakė: ‘^Nuo tavęs viskas pri
klausys, ar kartu czia ant že
mes gyvensime arba tenai auk- 
sztai’1 ir parode pirszteliu in 
dangų. Ir tai buvo paskutinieji 
jos žodžiai...
klauso...

Suprantu, tarė pamąstęs: ji 
nori, kad priimeziau jos tikė
jimą, arba.... Bet tėvas niekuo
met to nedaleis....
bent atvirai pasakiusi: 
Gerinus velycziau, 
mane prakeikusi...
pabėgo; maeziau
isz jos akiu... per skruostus ro

ką ip žomczi ugai

Nuo manos pri-

Kad butu
Ne! 

kad butu 
tuo tarpu 

tiktai, kaip *» * » *■ M m

Jus mergužes ne daug hii 
nięsjte, 

Jeigu vyr.us pas vaitu tempsite

MUSES.
Isz visu žmogaus 

prieszu, muse 
kitus. Nors 
jingas, vienok 
•skaityti daug pavojingesne. Ji 
randasi
kur tik žmogus 
dame ir muse.

Muse netik veiiasi in purvo, 
neatsitraukia

natūraliu 
virszija visus 

uodas- yra
muse galima

pavo-

visame pasauly, ir 
randasi, ran -U.

nuo jo,

Ui iii! ■ •i'įnli 
!^'W

"Ho

į

nedra-

anūkes padėti, 
syki iszaiszkino 

Bažnyczios insakyma, perstatė 
blogas tokiu maiszytu moterys 
<v/Ju pasekmes ir pridėjo, kad 
nors sunkiai, bet galima* nuo 
Bažnyczios gauti dispensa nuo 
to uždraudimo, ypatingai jei 
einasi apie kataliku szeimynos 
duktere, prie
puses reikalaujama pasiraszy- 
mo, kad netrukdys vaiku au
ginti kataliku tikyboje ir mo
teriai nedraus pildyti savo ti
kėjimo pareigas.

*

Padre

to isz pagonu

* * *
Po to pasikalbėjimo 

abudu susirūpino. Maryte il
gai iszvakaro meldėsi prie sa
vo loveles, spausdama prie sa
vo lupu paveikslėli 
(‘ziausios Marijos 
kalaviju perverta.

— O Marija, meldėsi 
dama mergele

teisinosi jaunąs V ūpingas.
—- Tylėk, suszuko senis, kuo 

met tau sako tėvas, 
nepartrauke, tiktai pareikala
vo nuo musu, ka,d pasiraszytu
me po sąlygų, 
reikalaujamu.
kad koksai darbininkas stato 
sąlygas mandarinui, panieki
nės savo tikyba. Gerai tau už 
tat, nes insikiszai ne in savo 
dalykus. Asz pats bu vau i už
rinkęs tau kita mergina, o ta
vo dalykus.
iszrinkes tau kita 
tu užsispyrei ir norėjai paimti 
Siusimi (žvaigžde), o dabar 
sek ja. Seninus viens kito ne
matydavo ir tėvams paliepus 
pasivesdavo ir būdavo laimin- 

Ko czia juokies, kvaily? 
Dar ežia juokus krėsi, užtrau
kęs ant mano senatvės pa nieką 
ir kaimynu pasitycziojima.

— Bet, teve, viską bus ga
lima. pataisyti ir paniekos isz- 
vengti.

— Taip, bet priėmus ju saly- 
pajuokdamas atsiliepe te-

asza-

gi

labai

su Szven- 
Szirdimi,

verk- 
guosdamosi, 

kaip savo motinai: Ar Tu
jog

Jaunas, gra- 
moky-

i 4 
negaletumei ji pamokyti, 
verta yra Tave ir Tavo Sunu 
mylėti ir garbinti. Jei jis ma
ne numylėjo del mano gražu
mo, Tu daug daugiau gražes
ne esi. Motina pasigailėk ma
nes. Ko asz kalta esu, kad nuo 
to laiko, kaip du kartu netikė
tai ji pamaeziau, kuomet ar tai 
tycziomis, ar netikėtai, jis ėjo 
keliu pro musu namus, isztie
su pamylėjau ji.
žus, mandarino sūnūs, 
tas, o asz kas, Gal ir biauri, 
nes kartais mano drauges ma
ne vadino varna, varle. Moti
na, pasigailėk manes. Tu žinai, 
kas tai yra meile ir kas kentė
jimas... Bet už visa meile Tavo 
Jėzus ir Tu, o Motina, veiziau
sia esi visokios meiles ir pa
garbos. Todėl tiktai su Tavimi 
tiktai su Jėzumi ir del Jėzaus 
mylėsiu... nors ir mirti reike-

Marija, eisiu
ant kaneziu... Marija neapleisk 
manės, naazlaites...”

Kuomet ant rytojaus Mary
te pabudo, jautėsi gerinus. Dar 
syki užmerkė akis, 
dama ka tai sau

tu. Su Tavimi.

Kaip gi
ka reiks tėvui 

ka ma-

juju prietaru
Dar to truko,

Asz pats buvau 
mergina, o

gas, 
vas.

— Ne, tėvo, 
pia, reikalaudami savo teisiu. 
Priesz koturius motus Masiau- 
pe prižadėjo man savo anūke, 
Siusina be jokiu sąlygų, o to
dėl ir turi be ju man ja duoti. 
Senam mandarinui isztiesu, pa 
tiko szis sumanymas, nes paž
velgė in sunu jau su 
rūstybe akyse.

'Pad ja nori apskusti teis- 
—* klausė, sziek tiek nusi-

tiktai per teis-

ina zesne

man ?
raminęs tėvas.

—' Ne asz dariau suturima — 
atsiliepe sūnūs.

Ne tu ? tad asz turecziau juos 
skusti, vėl rūstingai suszuko 
tėvas. Kitaip prakeiktu mus, 
mane ir tave, 
dvasios, ežia tame aukuryje 
esanezios. Tad atsiminke! Pa
kalbėsiu tuojaus su teismo vir- 

tare iszeidamas

visos bocziu

“Ji pasi- 
nusigandusi ir

1 !

Kad szliuba su jumis ymtu 
Ir sutaikoje gyventu.

Viena nesenei .teip padare. 
Vyruką pas skvaijeri nuvaro, 

Bot nieko nega vo.
Drova praszpicMivo. ,

Mat tu vargsze mergele.

inleidimas
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tai daroma tokiu 
Ligos 

užkreczia

4

Kokia tu kvailele,
Ant juoko save palikai, 

Ir vireiio negavai.
Geriause prie vyru nesi ka

bi ūkite,
Kad katra ymtu neverskite, 

Ra bile kutvatos ne norės 
Geriau dželoje atsėdės, 

Ir szventa gyvenimą turės.
Teip mergeles, prie vyru ne

si kabink i t e, 
Dora gyvenimą veskite, 

O jeigu ir katros koja paslysta

kareiviai 
paneziais, 

inmete 
sėdėjo

Szis ir tas

dėjo, 
ros...

Taip b(*mastydamas ir ne
pasijuto, kaip priėjo prie savo 
tėvo namu. Atsipeikėjo, bet ir 
vėl susimastė,
atsakyti, jei paklaus, 
nau. Skusti ja, ar ne ?

Pasirvžo skusti, 
duos, teismo 
tuomet tėvas ir asz iszvengsi-
ine žmonių paszaipos.* * *

Liūdna buvo seno Motiejaus 
name, kuomet ateje 
ir sukaustė Marvte
kaip kokia piktaUare

^Motiejus 
kaip suakmenejes.
isz kyikszczioniu ateidavo pas 
ji, bet pamate ji 
gusi, greitai iszeidavo.
vakarop, kuomet Got,angai su
žinoję apie Motiejaus nelaime, 

pas ji, ir atgaivinus 
save,

kalėjimai!.

kaip susti n- 
Tiktai

atbėgo 
nusivedė pas save*, pavalgidi- 
no ir paguldė in lova.

Ant rytojaus anksti Motie
jus iszkeliavo 
kad pamaezius,

Caojanga,m
kaip jo myli

moji anūke bus teisiama. Czia 
jisai sužinojo, J<ad Susinės by
la. bus nagrinėjama teismo už 
2 sanvaieziu ir tuomet tiktai 
jis bus paszauktas kaipo liudi
ninkas.

Praėjo dar antra ir 
sanvaite, o M a rytės i 
in teisina.
sunkiu bado ir szalczio kanki
nimu kalėjime, iszvede ja in 
kiemą, kur invykdavo teismai. 
Teisėjas paklausė jos, “ar nori 
iszlaikyti isztikimybe sužiedo- 

Mergaite atsake, kad 
taip, jei jis iszpildys jau pir- 
miaus paduotas sąlygas. Tok
sai atsakymas buvo lygus atsi
sakymui, 
taip ir jo 
girdėti apie 
gas. Teklei teisėjas nusprendė, 
kad negali priversti 
eiti moterysten už Vupingo.

t reczia 
neszauke 

Tik už menesio po

linini:

nes kaip mandarinas 
sūnūs nenorėjo ne 

kokias ten salv-

Sinsinos

■ ih, 
s

.11'-

Tegul in kita miešta nuklysta
< > kada vesis dorai.
Bus viskas gerai, 

Praeito užmirsz — vyra gaus, 
Ir ko norės dauginus?

įt » *

Pakarti tik tokįa boba, 
Jeigu kitiems papiktinimą 

duoda, 
Skulk i ne \ iena tokia randasi, 
Kuri ne Dievo ne žmonių ne- 

sisarrnątijesi.
(> tai vis per girtuoklyste, 

Ba myli paleist u vysti*, 
Bažnyczios del josios nereikia,

Nuo ryto lyg vakaro plovoje 
ir keikia.

Davadni vyrai to negali klau
syti, 

Turi in kita ruimą užsidaryti.
Kita karta daugiau apie ja 

pasakysiu,
Ir apie tuodu kaimiszkius 

padainuosiu,
(), gal da lyg sziam laikui 

pąsitaisis, 
Ir truputi susivaldys.

♦ ♦ X *

Apie viena mergina žinau
Kuria nesenel sutikau, 
Ogi vyreli didumas, 

Ir apie tuodu kaimiszkius
O kita kuda kaip szaka, 
Kaip sziekszta augszta, 

Ir fenais gyvena, 
Kur vyru yra gana, 

O mergicOs tik tokios dvi, 
Netinka ant turgaus abi.

Vasarine

užkreczia

t

■į

bet ir 
palikdama ji tik ant trumpo 
laiko kuomet insigauna in žmo 
gaus namus, kad snterszus jo 
valgi ir atneszus ligas dvjejius 
budais. PiGniausis bmlas, tai 
tas, kuriame muse pati užsi- 
kreczia ligų perais, ir paskui 
tuos perus palieka ant valgio, 
kuri žmogus valgo. Szis būdas 
papraseziausis.

Kitas būdas tai
ligos peru tiesiog in žmogaus 
sistema, ir 
mušiu mažai randasi, 
kurias tos muses 
szios: karsztilige, vasarine, ko-
lera, visokios viduriu ligos li
gos, miegama liga ir daug ki- 
gos, miegama liga ir daug ki- 
t u.

Muses kurioms lengvai pri
einamos iszmatu vietos ir sta- E 

lai kur valgoma, užkreczia la
bai greitai. Valgis perkamas, 
kur randasi daug mušiu, taip 
gi gali būti užkrėstas, ir jei 
valgomas nevirtas gali apsirg- 
dinti. Naikinimas mušiu paai- 
daro labai svarbiu reikalu, ku
ris lieczia visus.

liga mušiu dau
giausiai užkrecziama. Nors tai 
tik vaiku liga, bet ir užaugu
sieji ja serga. 1920 m. Jungti
nėse Valstybėse 38,514 vaiku 
neturineziu 2 metu amžiaus mi 
re nuo vasarines.

Indomiausia liga kur tikrai 
žinoma kad muses 
tai miegama liga.

Geriausi budai mušiu panai
kinimui, tai sujungti visas gy
ventoju 
sveikatos skyriams, 
kiuo budu mušiu panaikini
mas galimas.

Kol rasis vietos musėms yei- 
stis, tol nebus galima ju jęz- 
naikinti; dėlto pirmiausis rei
kalavimas panaikinti ju yeipi- 
mo vietas. Tai reiszkią, kad 
szvarumas turi visame viršy
ti, ir negalima leisti iszmatoms 
ir kitokiems purvams krautis, 

.Visos iszmato turi būti lai
komos gerai 

’duose. Susikrovė 
muose dažnai didžiausia prie
žastis mušiu buvimui. Jei tas 
daleidžiama, žinoma, mušiu 
niekuomet nebus galima pa* 
naikinti.

Formai i nas labai geras nuo-* 
das mušiu naikinimui. Jis tur| 
būti sumaiszytas su keturias* 
deszimts daliu vandens ir is£< 
dėliotas bliudeliuose kamba* 

. , • iii«i -ii I , įii

pajėgas padedant
ir -tik to-1,1 ir

Tai reiszkia, kad

uždengtuose in* 
purvai kie*
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JTo liaus bus.

V
Vaikinas palydėjęs

11.

szininku, — 
isz kambario.

— Tapo, — kalbėjo pats su 
savimi suims tėvui iszejus. — 
Busiu kartu su .tėvu savo Sin
sinos skundiku, nors ja gerbiu. 
Turiu jos neapkęsti už tai, 
kad... Czia nutruko mintys, nes 
jam rodėsi, jog in ji baisiai 
paveizėjo bocziu stovy los, ku
rios stovėjo ant naminio alto
rėlio. — Taip — tolinus maste, 
gerai tėvas sake, kad boeziai 
mane prakeiks. Bet vėl kur tai 
jo sielos gilumoje ramiai, 
drąsiai kilo klausimas: 
Ne, pakratė galva, 
įai viską pasakyti, bet ta viską 

nors tai 
bus prieszingai musu papro- 
cziams. Tegul asz iszgirsiu isz 

L., ir vėl nedabai- 
ge, tiktai giliai atsiduso:

~~ Vai, Šinsina, kaip gi man 
liūdna butu be tavos...

Už valandos paskitius gryžo 
ja u nas Vupi ngas isz Lingszi u n 
k i, pasimatęs su Sinsina. z Ėjo 
pamažu susimastęs, kaip tik
rai nežinodamas, kur žingsnius

Įk ię lap t ingo balso, k u rs buk

Taip

lyg noro- 
prisiminti,

paskui skubiai pradėjo rody- pats, be liudininku, 
t is. PasinioIdžiusi 
pusryozius.
namie.

Jau po szv. Misziu gryž 
tu, — tarė ineidamas dėdukas, 
o tu dar dabar tiktai atsikėlu
si. Sziandiena Paxlre iszvažiuo- 
ja ir paskutines Miszias laike, 

t — Dėduk, buoziuodama ran
ka ir atsipraszydama, Jare Ma-i 
ryte, szianakt blogai miegojau. 
Visa-nakti kokie tai sapnai 
mane vargino. Dar viena atsi
menu. Buvau - lyg ant savo 
szliubo, bot vietoje rožines ar-

truse apie 
Motiejaus nebuvo 

r
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jos lupn, kad
‘t

/i

ne- 
0 ji ? 

asz turiu

pasukti, arba klausesi kaip ko-

tai ėjo isz toli prie jo. Abejingi 
jam buvo žmonos, kurie ėjo

ba geltonos sukneles, turėjau pro S74ttli,, tiktai ludiudusiomls
balta ir iszrodžiau lyg lavonas. 
Jis truputi panaszus, bet taip 
pat stebėtinai buvo persimai
nęs. Pasenės, plikąs. 0 muzika

• w iėV i •. ’ -t •

mums grieže pomirtines mėlio

igkipĮis veizėjo in rudens at- 
maina s gą m to j e i r pikta s ant

r .'.wrr- |. 'I' ' *

savo likimo. Visas buvo pas- 
jęąąfcles savo vidujo gyveninio

I mintyse. Jo szirdis smarkinu s

nusi lesti,

1

ryjo. Reikia žiūrėti kad notai* 
tu jokio kito skystimo mume^ 
gerti. Už poros valandų nesi< 
matys gyvn mušiu kambariuos 
se; • • n
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Gal kokis kvailys atsiras 
Ka jeises suras, 

Apsiporuos, 
Ir sveiks gyvuos.

* ♦ * 
Badai ant Union ir Szeszio 

liktos, 
Gyvena bobos atliktos, 

Kada vyrai in darba nueina 
Bobeles tuo in urvą eina, 

Kad munszaines parsineszti, 
Ir kaip kiaule

mergi- Jeigu karezemoje vyrus randa, 
Tai pas save vadina, 
Ka/d ir svoezius ateitu, 

Josios grineze atlankytu. 
Jeigu vyrai joms atsisako, 
Jog dabar negali, tad ad

resą pasako,
Kad apie tai neužmirsztu, 
Kaip turės laiko atklystu.

* ♦ ❖
Jeigu giart, tai jau giart, 
I;r k;aip vanta pasigiart, 

Mabanojui vienam pleise teip 
bpbęlos .riaukia,

Jog Viena įnup, kitos namon 
i nopartrnukia, 

s Tai vožą luit karuezio, 
Ar /praszo kad nuvestu vy- 

ruczio,
Ir tai no viym>, bet dvieju, 

Bą vienas (įietu.ri tjek pajėgu.
Argi tai širdeles gražu? 

Ąlotįna vaiku nrnžu! 
Per dienas girkszuoje,

XT..— - -*- - •’ 1 *

nedra-na, a tsisve i k i n d am a s, 
šiai tarė: •

— Ar galiu pabueziuoti tam
stos rankele?

— Kodėl Juk man daug leng 
vians pakelti szydras
uždangaja.) negu numauti pir- 

~ atsąkc mergina.

(veido

szt in e,
K

ROYAL MAIL
T1ES0G |N HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Liatuva 
QR01TA .. 2Q įr NRyęm. 5 
QRCA ..........       Oatoborio ji

OHIO . .. . Sept. 6 Ar .Oct. JI

Privatiszki kambarai. Geriausia ’ 
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijoj kreipkitės pas
vietini affonta arba tiesog pas
Ik6 ;

Sanderson A Son, fnc. Agents, 
26 BROADWAY, YORK.

Sanderson A Son, jnc. Agents, f-.
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Vaikas. ~ Mama, kodėl pa- 
pei plauku nėra ant galvos?

Motina. — Jis daug galvoja, 
da klapatijus vaikeli, už^at 
nėra.

Vaikas. — 
mama tokie dideli plaukai

Bet kodėl tau

Motiųa. — Eik valgyt pps- 
ryeziu neklausinęjes tokiu nie- 
kul..._____________________ >

PUIKI MALDA-KNYGELB ' 
MAN 1 OLAS SARGAS”

maldoj Ltymtyta,
L. __ _____ _ 4..,
•kurtaąi* ap4|ąrai», aulMuoli
Praha tu

i'1

AN1OLA3 SARGAS”

ir t.t Puikiai apdaryta mi»ka*t«lc

Praha au prišlapti** tihtai šljįo.
W. BOCZKAUSKAl - t į

J

- 1
J'..d

» -j.''
v

;g

"H“”

■ 
ij

1
»I.fili

Į # i ■ M
H :>■ |i
. W'ijl

1
JI

I

- ?ifli
■'S J

"J

1 Sll



i

L

S AU L W

*

♦!

ŽINIOS VIETINES.
IxA'tvirtadalinis pasnin 

kas Servdojc, 
Suimtoje.

— Praėjusia 
svkiok nedirbo *
“Defence Dav 
ji mo.

J 1

Petnyczioje ir
B

Pet n veži a k a- 
isz priežasties 
apvaikszczio-

— Dabar laikas iszczystyt 
kaminus ant žiemos, jeigu gei- 
džete apsisaugol ie 
iniu.

lino indai-

— Vincas Zelcskis likos į 
kviestas in koza ant

ta
ni vėsimo 

už sumuszima prisiogoles.
— Lehigh Valles palieije 

padare ablava ant keliu namu 
Delane kur surado keliolika sa- 
mogonku, brogos ir munszai- 
nes, nri’sztavodami dirbėjus už
draustojo sztopo.

— Kada W. J. Barron i>z 
Port Carbon kasė skiepą 
baczkuteje KOP doleriu 
iriais pinigais.
isz laiko
Žmogelis

Xvkurie 
1825 ir 
priesz

rado 
a uksi 
paėjo 

I TOO met u.
padidinimu 

nalno rugojo isz kur gaus pini- 
• skobi ir pagu ant užmokejiim 

taisymo namo.
— Szerifas Jonės
Lietuviszkn Liberty bravo- 

Uainakveje už $39,(MMI už 
skolas. Bei toji m* yra užtekti
na idant 
dyt. Advokatas Shay pirko 
bravorą kuris prigulėjo prie 
Jiiodoszkaiis isz Shenandoah ir 
kitu Lietuviu.

-- Ponstva 
dai ketina priimti 
Sereda isz Lietuvos.

pardavė
«*

ra r •> už $39,000

visas
Advokatas

skolas užgana
Shay

prigulcj

F. Sk tarai bū
namo apie

Isz Shenandoah, Pa.
Vladas

414'2 E

McAndrew

Bagdanaviezius, 
Arlington ulyczios, 

dirbantis ant geležinkelio, li
kos skaudžei sužeistas kada 
nusirito nuo stataus kalno.

— Harry Downey, Juozas 
Juozas Petrauc-

*kas ir Jonas Bnszkeviczius li
kos aresztavotais už apvogimu 
tavoriniu vagonu. Butu da ant 
liuosybes, bet 12 metu mergai
te kuria priverstinai laiko nr- 
voj idant jauniems 
pagamintu valgi, 
in rankas palicijos.

ANT PARDAVIMO.

banditams 
iždąve juos

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Chicago. — Pastaromis die
nomis vienas Clricagos polįeis
iąs laimėjo dvi dovanas už sa
vo didvyriszkuma — 300 dole- 

virszininkoriti nuo policijos
ir 100 doleriu nuo laikraszczio 
Tribune.

Tas policistas
Frank Sabol -

Rugpiuezio

m
yra lietuvis 

Sabaliauskas. | 
antra, valan-27, 

da nakties, policistas Sabol su 
kitais dviem niriszais polieis- 
tais, buvo pnszaukti in Nor
thern Lights kavine — kaba
retą. mimalszinti banditus, ku
rio buvo šukele
ma. Polieistams inojus 
non, Sobol užkomandavo ban
ditus pakelti rankas.

ten triuksz- 
kavi-

Bet jie, 
-- ju buvo pehki, — akimirks

ny j iszsitrauke
O

“ Drąsus 
iszkele

revolverius ir 
policistu iszkelti

<*i iria i poli-
Bet

pareikalav 
rankas. “Drąsus” 
cistai iszkele rankas. .
I'1 rank Sobol metes pora žings
niu atgal ir žaibo 
iszsitrauke savo 
pa reikalą v 
luot i. 
kreipė iii 
vo, 
volveri isz savo 
ju nenusigando, bet ir nenorė
jo in juos szauti, manydamas, 
jeigu jis užmnsz viena, tai ki
ti keturi szaus 
įleistus, kurie stovėjo 
juos su 
pabėgs.

greitumu 
revolveri ir 

o bandito nusigink- 
'reeziaiis jie vistii ne- 

in tai domes ir reikala- 
kad Sobol greit mostu re

ran kos. Šokos

iii tuos du po- 
priesz 

iszkeltoms rankoms ir

Sobol matydamas, kad bau
btai nemano nusiginkluoti, pa 
spruko pel
<

policistu pa-
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Sobol siigryzo su

duris laukan pa- 
szaukti daugiau 
gelbon.

Kuomet
daugiau policistu, jis jiamate, 
kad banditai jau sodina anuos 
• Iii policistu in automobiliu ir 
nieko nelaukęs pradėjo iii juos 
szaudyti. Banditai taipjau at
sake sznviais. Viena kulipka 
nunesze Sobolio pirszto 
Tecziaiis jis visai nekreipe iii 

paleido szuvi in 
k rito

Viena
g!—> da.

tai domes ir
szoferi, kuris
ant vietos: Sobolio kulka paro
jo jam per galva.

i Likusieji keturi banditai pa-

negyvas
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SURADO 7 PĖDU DYDŽIO INDIJ0NISZKA VEISLE.
Kapitonas Field nesenei surado veisle milžinu Geogiro, inlnnkeje,

»

Pietiniam Ame-
Tiejei Indijonai turi po septynes pėdas dydžio o mažia usi yra apie szeszes padas. Mo 

stoti atsiimti paveikslus tikta i jaunesnes mergaites.toreles tujų milžinu nenorėjo

Brooklyn, N. Y. -
N’aginevieziiile

Pana An
tanina N’aginevieziiile pirko 
puikia l'armukia East Alstvad, 
X. H. isz kurios padaris puikia 
vasariniu vieta del sveeziu. Pa 
na Xaginevieziute 'atvažiavo 
isz BrookIvno.

— Kazimieras Sakalauskas, 
4G metu, gyvenus 473 Grand St. 
mire Rugsėjo 10, buvo palaido
tas Rugsėjo 13, nuo 10 vai. isz 
rvto isz kum Pauliuko bažuv • •

kapi nesi*.ežios, szv.
Laidojo J.

T re jy bes

ANT PARDAVIMO

Parsiduoda namas po .\o. 
437 East South St. Karnas vra 

] ladejiim*. 
Atsiszaukit po 

(1.76 
East Mahanoy Avė.

ANT PARDAVIMO

namas

tnszczias ir geram 
Kaina $5300.
adresu :

433,

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar no užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.

4 namai. 020 ir 022 I 
road St. ir 019 ir 021 1*7 Centre j 
St. Parsiduos v i>i >v kiu arba 

. atskirai. Atsiszaukit ant adre 
j so. . . (t.70

534 E. Pine St. 
Mabanov ('ity, I’a.

J. M. THOMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

? 336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

I

Duodu preke ant

— | mate, kad jau juju szoferis ne
begali daugiaus jiems tarnau
ti, pasileido bėgti. Vėliaus ir

E. Ra ii j įjp buvo sui mt i.
Jeigu Sobolis neimtu 

szoferio, tai banditai butu 
du policistu, 

1 nugalabini* juos ir inmete kur 
i in

visokiu darbu

nuszo-
ves 
nusivežė anuos

i: kanalu, 
drąsumus 
lūs, nuszove viena 
kitus suomi* l»\\iis.

SobolioTacziau 
iszgelbejo policis- 

bandita, o

kafi-link pip<tatimo nauju namu ir pa- ! policijos 
Atsakantis darbas.taisinimu.

į $4.00J IN

į NEW YORKA
? ARBA

i $5.00
?Up-The-Hudson Upes
> Nedelioj 21 Sept.
> Speciali* trelnfts Sutintos nnktl.
c Shamokin ............................ 1:00
>Mt. Carmel ........................ 12:59

.<Ashland ................................ 1:51
{Girardville .......................... 1:58
JShenandoah ........................ 1 :30
CMahanoy City.......................... 2:19
>Tamaqua ............................ 2:46
<New“ York (Liberty St. ar) S:20
?New Yprk (W. 23rd St. ar) 8:40 
C Pasaiiorai del Up-the-Hudson 
jpaims laiva apleidžiant Jersey

Pirkite tikietusJCity 8:20 ryte.
Iisz
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 
Jersey City 8:15 
senovės laiko.
Apie daugiaus kreipkitės ant dypu 
RReadingo geležinkelio. 

——— ■

isz i*y$p

vakare pagal

Frank Sobol - Sabaliaus- 
1 kas apart dovanu dar gavo nuo 

i virszininko 
pakelti iii seržantus, 
metu, kaip jis tarnauja polici
joj ir turi gera rekordą.

pažada
Jau 12

Tamaqua, Pa. f Praeita san-
j vaitia mirė ezionais jauna mo
toro, teip jaiinutele, ba turėjo 
tiktai 15 metu isztekedmim už 
Carroll, gyvendama ant. 306 
Market uly. Velione gimė Ma- 
hanojui, penkiolika 
gal, buvo duktė 
ir apsivedė tik 
adgal. Paliko 
hanojui, sekanezes sesutes: 
Kairi*, kuri yra norse Munici
pal ligonlmti'je New' Yorke; 
Helena, New' Yorke; Plucieni- 

Gilbortone; Regina ir 
namie, kaipo bro

lius Juozą, Eihvarda, Vinca ir 
Jurgi karimnenoje.

gy vondama

kienia 
Gena vaite*

metu ad-
I mkszaicziu, 

tris menesiai 
vyra, tėvus Ma

st* kanezes

tautietis Ed-. 
kuris;

Depew, N. Y. — (’žirniais at
sibuvo rinkimai ant mokslai- 
niu 'direktoriaus. Tarp dauge
lio kandidatu ant tojo urėdo 
radosi ir musu
mundas Kupczinskas, 
likos iszrinktas aplaikydainas 
daugiuose balsu už visus ki-

Yra tai pir- 
tautietis knrisj 

kada norints likos iszrinktas 
ant tojo dinsto. Tautietis Kup^ 
czinskas yra

tus kandidatus, 
miltinis musu

I

broliunas Kup-
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MAŽIAUSES KU KLUKSAS.
Jauniauses sąnaris slaptos organizacijos

Amerike, likos priimtas ana diena 
tosios organizacijos. Pavidkslas pai 

ant ranku o prezidentas kalba jam pri- 
KvaHei Klanai ir juju klaniszki klegėjimai.

Ii maža 
siega.

K111 k si i k a 1 ♦

Arti prie 
Atsiszaukite 

(t.f.

su salimu 
dabar 

ant \V. Centre St.
mas prie kito galo loto. Kreip
kitės ant adreso.

51 S. Main St. 
Mahaiioy ('ity, Pa.

ANT RAND0S.

jamas 
fikszezerei,

ir baro 
t uszezias, 

Teipgi na-

(Lsep.23)

tinkamas del

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Aidros durys
su nauju bankiniu namu, Poop- 

Banda neper- 
Atsiszaukite tuojau 

\V. Zetauska,
25 N. Lehigh St. 

Frackville, Pa.

les Trust (/o. 
brangi, 
pas

(t. f.)
ANT PARDAVIMO

Shenandori po No. 
23-25 

jr’i 27 S. Grant St. Kreipkitos 
(I.f.

Namai
26 ir 28 S. Emerick St. ir

ant adreso.
J. F. Bradley

25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

DIDELIS 
ALLENTOWN 

FERAS

u

SEPTEMBERIO 23 IKI 27

$2.40
Dubeltavas Tikietas Ant

Didžiosios DienosU

Ketverge 25 September™
Specialitzkas Treinas apleis Mahanoy 
City 6:15 ryte. Grįžtant apleis Allen
town 6:45 ta pati vakarą.

Del Specialiszku pigu preke del 
kitu dienu ir daugiaus informa- 

fCijos pasiklauskite ant Lehigh
Valley Geležinkelio dypu.

Leliighjodlery
Railroad

Penek kūdiki pagal laikrodžio.
Kriilimi penami kūdikiai 

turi Imti tiiip regulariszkai pe
nalui kaip isz bonkos penami 
kūdikiai, nes tokiu budu pil
velis turi savo pailsėjimo lai
kus ir tinkami pripratimai 
anksti pradėti. Sveikam kūdi
kiui daug goriau jeigu 
tas kas tris arba keurias 
landas negu tankiau, 
keturios vlandos 
pradžios dunaktiniai 
inai tarp sz<*sztos valandos va
kari* iki sze,sztos ryte reikalin
gi, bet kuogreieziansia 
priprasti prie vieno 
penėjimo. Daug kūdikiu visai 
nepabunda nakezia bet dauge
lis kūdikiu pripranta prie 
no naktinio penėjimo.
kūdiki prikelti penėjimo laiku 
dienoje ir reikia prižiūrėti kad 

ir. nosiboviua.

rias uncijas “oatmeal**. Virti 
visa pakol gerai 
pridėti daugiau 
kystinti kosze. 
kosztuva ir atvėsink.
žele galima duoti pakol kudi 
kis

mmksztu ir 
vandens pas- 
Perleisk per 

Ta ko-

t inkarui

pene-

(lai kas 
geriau. Isz 

peneji-

reikia 
nakt inio

1 <*- 
Reikia

jis neužmiega
Paprastas penėjimo laikas yra 
nuo 0 iki 20 minncziu.

Kuomet motina negali kru- 
timis žiudyt kūdiki turj bon- 
kuti* penėti. Reikia atsargiai 
pasirinkti pieną ir ji prireng
ti. Geras, grynas, sveikas kar
ves pienas, sumaiszytas su ge
ru cukrum ir vandeniu yra pa
tartina. Visuomet reikia prisi
laikyti prie szvarumo. Visi var 
tojami indai turi būti sterili
zuoti verdaneziame vandenyje 
priesz vartojant.

Paszildyt pieną reikia indeti 
in bonkute, ir bonkiite in szil- 

. to vandens indą kad 
| apdengtu pieną bonkuteje.

Ku K Inks Klanu 
aut susi r i n kimo( Imuhoje

•<>do tęva ir mot ina laikan-
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MIESTAS BAMBERGAS, VOKIETIJOJ TURI 900 METUS.
Isz priėžast ies sukaki a viu poo metu nuo užd 

" apvaikszcziojima
(I

Bamberg, Vokiet ijoi, atsibuv 
lybavo daug ženklyvu ypatų lerv kuriu buv 
t ini’s. Karalius Ferdinandas isz Bulgarijos 
Rupertas teipgi dalybavo apva ikszcziojime 
sziu. Abudu atsiklaupė ant u ly ežios i r meldusi laike 
Ju,

lb
ėjimo miesto 

s k u ria nu* < la- 
I >opi(‘.žia.iis si u n 

ir k unig 
ir iszkla'nsc

< 11 k s z t is 
m i 

re.rrnioni
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BANDITAI NEGALES APIPLESZTI SZIO PACZTI- 
NIO VAGONO.

Ant C. B. iK: (|) geležinkelio atsibuvo iszbandymas naujo
nuo banditu. Mažas

<

pacztinio vagono priosžais už klupimą 
paveikslas parodo darbininku viduri vagono szaunanl iii ban-

gales valgyti kita maistu.
Prižiūrėjimas indu.

szanksztu-
czi ulpi-

j
\’isi szanksztai, 

kai, micros, bonkutes 
kai, turi būti storliziuoti ver
da nezia me vandenyje

ri*ikia ste
rilizuoti visus rankszhiosz- 
czius kurie vartojami pasausi- 
nimui. Motinos irgi turi szva- 
riai laikyti savo rankas. Visas 
vartojamas vanduo turi Imli 
porvirintas ir atvėsintas. Vi
suomet reikia indeli naujas 
bonkutes in vandeni ir pavor- 
dinti ajiie 20 minncziu. Po 
vartojimu vėl reikia gerai 
perplauti.

Patartina turėti 
dalykus:

L Bonkutes (apie 6 arba 9) 
1 a i k a n czi os mažiausia

bonkos ir 
nes

vartojant. Taip-gi 
visus

20 miiiucziii. 
nokia

seka nezin s

K nnci-

vanduo
pieną

Szildyk indą bet nevirk. Patir
ti sziltumo laipsni užliek ant 
donos. Jei persziltas, atvėsink 
po beganeziu szaltu vandeniu, 

eziupinet i
eziulpiko.

visuomet pie-

re i -

menesiams
apelsi-

Neleisk pirsztams
Divlavus bonkuto 

kūdikiui reikia taip ja laikyti 
kad czinlpikas 
no pilnas.

At pratinimas nuo krutu pe
nėjimo turi Imti užbaigtas pa
baigoje pirmu mot u. Tada 
kia pradėti poneli isz bonkos.

Sukakus trims
kūdikiui reikia duoti 
uos sunkos su lygiu kiekiu vau 
dens ir turi būti pridėtas prie 
regulariszko valgio po pirmais 
metais.

Deszimtame 
ma duoti 
szes, kaip

mem'syje gali- 
iszvirtos ko- 
”, syki ant 

dienos priesz penėjimą.
Iszvirt i koze reikia

gera i 
‘ ‘ farina

jas. Ilgos gurktos 
ežiui pi kai 
lengviausia

yra goriausi 
ežy st t i.

2. CziuIpikai (6 arba 8). Pa
didink skylinkes su karszta a- 
data jeigu reikalinga.

3. Guminiai ezinlpikams už- 
dongalai.

4. Bonkos trintuką.
.).

kvortų

Gali
s

nžbonas

Bonkoms laikytoja.
Imti namie padarytas isz bil< 
kokio viedro su dratu atskirti 
bonkas.

6. Dvieju
del maiszymo.

7. Mieravimo stiklas.
S. Szauksztukai mieravimui.
9. Didelis szauksztas del 

maiszymo.
10. Vienos kvortos dubcltn- 

vas indas.
11. Indas, virti vandeni arba 

pieną.
12. Indas del sterilizavimo.

« # *
Bonkos, eziulpikai, uzbonas, 

dangtai, turi būti 
nuplauti sziltose muilo putos**, 
nuplauti ziltame vandenyje ir 

minutas 
priesz

mieravimo

szauksztas

sterilizuoti penkias 
vandenyjekarsztamo

vartojant.
2. Dienas, jeigu necertifikno- 

tas ar nopasfurizuotas turi bū
ti. szut i ntas.
no bonkos
liant pieną. Szvarus pinuos ga
li Imti sutersztas noszvarioms 

' rankoms ir abelnai neszvam-
mu.

Nuszluostyk pie- 
virszu pinu inpi-

pridet i

Geri Dantis — Gera Sveikata
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gera sveikata. Prasti dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimu kurie 

v priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
netekti darbo. Dabar yra laikas vengti 
blogu dantų. Valyk savo dantis su saugiu

Dabar yra laikas vengti

ir atsakaneziu Colgate’s 
Ribbon Dental Cream 

Daktarai 
ir

Dentistai
Rekomen

duoja
Colgate’s

I
 Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.
------- 5----- --3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris >
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-




