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ISZ AMERIKOS
NUMARINO 14 VAIKUS PA

LIKTUS PO JOSIOS 
PRIEŽIŪRA.

New York. — Mrs. Helena 
Valk, kuri turėjo prieglauda 
del vaiku ant E. 86tos ulyczios, 
likos pastatyta po kaucije $35,- 
000 už nedora pasielgimą su 
vaikais, paliktais po josios 
priežiūra. Toji boba badai nu
marino keturiolika vaiku 
bjaurei pasielginejo su jeis.

ATSIŽADA TĖVO 
PRAVARDES.

Nanticoke, I*a. —

ISZ LIETUVOS <

<

11’

“Minsavage” 
ma in suda, idant 
jam ponnainyl 
ant “Savage. * ♦

man, I >

pasazioriai.

22 PASAŽIERIAI NUSKEN
DO SU LAIVU.

Memphis, Tenn. ■— Petny- 
ežioje ant Mississippi upes nu
skendo ekskursinis laivas Nar- 

ir su juom drauge nuėjo
ant dugno 22

Taja diena buvo ekskursije 
ant seimo Inžinierių kurioje 
dalybavo daug žmonių. Ant lai
vo “Choctow’’ radosi l(,ipgi 
daug žmonių kurie nieko neži
nojo apie nelaimia pirmutinio 
laivo.

(’hoetow

PALICIJE TURES NESZIO 
TI MANDIERAS.

Harrisburg, Pa. — Ana die
na gubernatorius pasirasze ant 
nauju tiesu, kurios paliepė vi- 

palicijantains
patrulinėje

nesziot i

pravar- 
kurie 
gan

- An- 
mat vdamos 
anglekasi u

niems 
mandieras, 
plentus.

K it atlos bile 
sulaikyti automobiliu ant ke- 

8

lio ir apipleszli žmogų, bet da
bar kad ir palicijantas norėtu 
sulaikyti motoristą, tai nepri
valo sustot ant tokio paliepi
mo, jeigu jKilicijantas ne turi 
mandieros ir prisegtos žvaigž
des.
lei

kurie

Dabar ponulei konsztabe- 
— griebdolerei, turės pasi- 

rupyt mandieras.

Adomas 
Mancevicz,“ kuris pasiraszinejo 

padavė praszy- 
pa vėlini u 

savo pravarde
Sūdai ant to 

kiu praszymu sutinka, nes tai 
palengvina isztarimu 
džiu Amerikonams, 
džiaugėsi jog foreigneriai 
na protą(f!)
ISZVARO SZEIMYNAS ISZ 

STUBU.
Morgantown, W. Va. 

glines kompanijos 
kad užsispyrusiu
neinveiks, pradėjo naudoti ki 

užvesdami kova 
prieszais unijos darbininkus. 
Rosedale Coal Co., pradėjo va
ryti priverstinai anglekasius 
isz st u bu. Lyg sziam laikui isz- 
mete 28 szeimynas. Unijos vir- 
szininkai

. toki būda,

stengėsi

SULUŽO KOJA — GAVO 
KITA.

Wilkes Barre, Pa. Aszt uo- 
niolikos metu Mare Salus, isz- 
eidama isz vieno karuko in ki- 

idant važiuoti(a in Plains,
sulaikyti įtaigai suklupo, kas tokis su- 

• 1 " . . . • • •kompanijosjįszmetnuo dar- braszkejo ir mergina negalėja
bininku isž šlubu.
MOTERES NUBAUSTOS, O 

VYRAI NUĖJO IN KA
LĖJIMĄ.

Uniontown, Pa.

Pittsburgh,

— \T(dinda- 
mi idant juju moterėlės prižiū
rėtu namus ir vaikus, tris v v ra i 
meldo sūdo idant juos uždary
tu in kalėjimą už prasikaltimus 
savo moterių kurios vare mun- 
szaine. Sudus ant to sutiko su 
mielu noru.

NUŽUDĖ SAVO VYRA.
Pa. — Tomis

dienomis eina czionais teismas 
prieszais Elzbieta Ladinskien • 
kuri nužudė savo vvra keli me
nesiai adgal isz pavyilumo. Ba 
dai motore bus iszrasta kalta, 
nes liudinimai prieszais ja ja 
parodo josios kalte.
ATVAŽIAVO IN AMERIKA 
BE CENTO, SZIADIEN TU

RI MILIJONUS.
Apie 

adgal
New York. —

Mum t s metu i
jauni vyrukai isz Europi 

*"be -cento — vienas 
dirbti draiguds sztore 
jnalavojo namus.

Sziadien Fredrikas 
padovanojo milijoną

Žvdiszkos

t risde- 
pribuvo 

>s 
pradėjo 
o kitas

Brown, 
doleriu 

labdaringos 
draugavęs, o Benjaminas Win
ter pirko milijonieriaus A sto
ro pa loci u ant 840 Fifth aveų- 
ue, ant kurios tai vietos bus pa
statytas didelis a parlamenti
nis hotelisverties deszimts mi
lijonu doleriu.

Abudu dastojo turtus per 
Kpekuhieije ant mažo laipsnio 
isz pradžių, po tam ėmėsi prie 
didesniu ir tokiu budu dastojo 
milijonus. 4

ANGLEKASIU UNIJE . 
LAIMĖJO.

Wheeling, W. Va. — Angle- 
kasiu unije United Mine Work-

del

ora of America laimėjo darbi- 
ninkiszka kova per United 
States District Courts kada su
tižę Baker iszdave savo nu
sprendimą, kad iinije turi tiesa 
organiznvoti darbininkus in 
miije*, jeigu panaudoja tame 
maIszu būda.

suluže. Buvo
11 le rga i te nesudejavo

paeiti nes koja 
tai narsi
ne truputi, naršei kentėjo. Ant 
galo atvažiavo
agentas kuris tokius atsitiki
mus užgadiiia, nes mane, jog 
mergina skuns kompanije, bet 
kada daktaras apžiurėjo žai- 
duli, koja buvo... medine. Kom
panije prižadėjo Mariutei pirk- 
ti nauja koja.

kompanijos

ISZDIRBYSTA AUTOMO
BILIU PASIDIDINA.

Detroit, Mich. — Iszdirbysta 
automobiliu ženklyvai pasidi
dino menesije Apriliaus, nes 
taji menesi likos padirbta dau
giau kaip 425,000 visokiu au
tomobiliu arba 20,000 daugiau 
ne kaip praeita meta tam pa
ežiam laike. Automobiliu fab
rikuosią turi užsiėmimus dau- 

milijonai dargiau kaip trys 
bininku.

VALDŽE NEMOKA KUNI- 
GAMS UŽ LAIDOTUVES.
Washington, I). ('. — Valdže 

nemoka kunigams už palaidoji- 
teip nusprendė 

Mc( ■ari. Nesenei
konzulis isz*('astel 

Sant Angelo, Italijos, pareika 
Javo nuo Ameriko 3000 lirų už 
palaidojima savo brolio, kuris 
tania vo

ina kareiviu, 
kontroleris 
Italiszkas

A m c r i k o n i sz k < > je k a - 
riumeneje ir nuo žaididiu mirė, 
nes tiek reikalavo kunigas už 
laikymą pamaldų. Valdže da- 

12CT lirų ant iszkasi-ve tiktai 
mo kapo.

Valdže tvirtina, jog laikytos 
kareivi priguli 

nuo giminiu ir už tai valdže ne
atlygina.

pamaldos už

MOKSLAINEJE.

vaikamsDaraktoris kalba 
isz kur atsirajdo akmens ant 
lauku, ant gajo užklauso vaiko, 
kokia nauda turi žmonis isz ak
menų. Jonukas atsake:

— Ponas daraktoriau, ak
menis yra naudojami del pri
spaudimo kopūstu baczkoje! *

už tai, buk
Klaipeda

BUVUSIS ADMIROLAS 
STOSELIS ARESZTA- 

VOTAS UŽ SZMUG- 
LERYSTA.

Kaunas. — Bnvusis vokisz- 
kas admirolas Von Staselis, Ii 
kos aresztavotas 
jisai adgabeno in
5000 kvortų arielkos ant savo 
laivo Malaja. Staselis < virt ina. 
buk jisai buvo tris mylės nuo 
kraszto, bet vėliaus pasirodė, 
jog lai netiesa. Dabar StosolL 
jeszko pagelbos nuo Vokiszkos 
valdžios idant ji paliuosuotu.

kacijos linija 
sulaikytas lenku 
Richardas Grzibovski

metu Ba- 
demar

pusėj

LIETUVOJ SUSEKTA DI
DELE LENKIJOS SZNIPU 

ORGANIZACIJA.
Kaimas. — Politine policija 

pranesza, kad sziu 
landžia pradžioje lies

I sietuvos 
porueznykas 

s, lenku 
karo žvalgybos virszininke pa
dėjėjas Vilniuj, vadovavęs Lie
tuvoj visai lenku sznipu orga
nizacijai.

Ryszu su jo sulaikymu poli
tine plici ja iszkele seniau inta- 
riamu ir sekamu sznipu didele 

9 asmenys, kiti 
Aresztuotii sznipu 

dvarininku su-

bvla. Suimti 
jeszkomi. 
tarpe yra trys
nusė Muitines valdininkas, keli 
kariszku instaigu rasztininkai 
ir lenku liaudies mokytojas. 
Tardymas esiamas.

NETINKAMAS
PAMOKSLAS.

MariiiinpolesGudeliai II,
Per szv. Juozapo at lai-

dus kun. Leleszius, kad drožė 
pamokslą, tai drožė. Kaip pra- 
dljo varyt apie visokius bolsze- 
vikus, komunistus ir kitas par
tijas, iszvadino juos paleist li
nais, girtuokliais, demonais 

apskritai imant 
iszdejo toki žodžiu rinkini, ko
kio dar parapija negirdėjo. Pa- 
rapijonai, 
tkiais paskutiniais 
tikpeczius trauke, juokėsi ir 
spėliojo ar tik kunigėlis ne gir
tas buvo.

girtuokliais, 
liucipierias.

nesijausdami esą 
žmonėmis.

PALEIDO SZUVI IN GALVA
Rasiniai. — 

antra ja diena 
Balandžio,

sziais

vienas isz 
Teismo tar- 

lytojas beeziupinedarnas beau
gai-

Buvo truputi insigeres.

metais 
Velvku t. v. 13 4 8

bevakarieniaujant 
pas mokytoja Sz
sVeczin, Raseinių 
i 
ninga, persiszove pats sau 
va.
Tuojau tapo iszvežtas in Kau- 
nagydyti. Dabar, Raseiniuose 
kol kas nėra paskirto Teismo 
Tardytojaus. Blogas reiszki- 
nys.

LENKAI SUĖMĖ 11 
LIETUVIU.

Vilnius (per paszta). — Vie
tos lenku laikrasztis “ Dzien. 
AVilenski ir Valkininku apskri
tyse suimta H lietuviu,, neva 
partizanu, kurie buvo susiorga- 
nizavre dar 1916 metais.

Paske laikraszczio, suimtieji 
1920 metais aktingai dalyvavę 
lietuviu kovose priesz lenkus, 
gi 1923 m.,
zona, kovoje su lenku policija.

Be to, jie kaltinami 
ninku stoties padegime, priesz 
valstybinėje agitacijoje ir szni- 
pinejhno Lietuvos naudai.

Lietuvius smaugti,
in kalėjimus lenkai apkaltini
mais nekuomet nesidrovėdavo. 
Szi_ karta teeziaus fabrikuojant 
kaltinimo akta, atliktas tikras 
rekordus. Nes lenku vaizduotei 
lietuviu “gaujos” priesz Len
ki jn jau organizavosi dar 1916 
motais.

užimant neutraline

Vaiki-

kimszti
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ANGLISZKAS ORALAIVIS KURI PATIKO NELAIME.

NEISZDAVE EGZAMINO — 
PRADĖJO SZAUDYT 

MOKSLAINEJE.
Vilnius. •—- Tūlas studentas 

nviszdaves 
mino, teip tuom

Szis oralaivis likos nutrauktas nuo nukaro laike viesulus 
Pulhain, Anglijoi ir nupusiąs ant mariu. Per 29 valandas ko
vojo prieszais vėl ra, o 42 žmonis nesil ikejo daugiau 
savo teviszkes. Bet ant galo laimingai sngryžo ant savo vietos.

mat v t i

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

milijonai

KALS SIDABRINIUS 
PINIGUS.

Finansų Ministerija jau pas
kelbė varžytines Lietuvos sida
bro pinigams kalti. Po s iena li
tą bus atmuszla 4
monetų, po du litu trys milijo
nai mofietu, po 5 litus 1 mili
jonas monetų. Viso bus atmusz- 
ta 8 milijonai monetu, 
svers 40,500 klg. Tokiam svo
riui isz karto pervežti reikėtų 
apie 3 geru pilnu vagonu.

NUMIZMATINIS RADINYS.
Kaunas. — Alvtaus 

ties policijos vadas
Valstybes Archijologijos

Ashley, Pa. — Deszimts me
lu Krainikas Gnibareckas, 
puolė niro tilto 
žiu kelio ir persiskalde

kurios

apskri- 
pranesza 

Ko
misijai, kad Duszkoniu kaime

t )na Saba- 
sodvbosd. savo

ku i p 23

Daugu valscziuje. 
niene Kovo 3 
kieme rado numizmatini radini 
susidedant i daugiau
sztuku invairiu sidabro mone
tu 86 gr. svorio. Isz pridedamo 

szio radinio, 
matyt, kad 

szimt me- 
Ar tai 

monetos,
isz praneszimo negalima inspe- 
ti.

prie pranesznno 
monetų saraszo 
monetos yra XV111 

1799 met u.
Rusijos ar Lenkijos
ežio 1747

žvde-

telis, 
brangumas, krl I 
miestu’s sziuo 
szoksta.
todėl nukenezia biednuomem 
isz kurios 
mirszta. 
O* 
o*

p ra

NABASZNINKAI UŽ GRA
BUS NEGALI UŽSIMOKĖTI

Vaszkai ( Biržu apskr.) Vn- 
szkn miestelis ne visai yra ma
žas, bet .jame nėra nei \ ieno 
ūkininko; apgyventas jis
liais ir botureziais lietiniais. 
Kadaise tas bažnyt kiemis pri
klausė dvarui, o dvaro savinin
kas iszpardave aplinkui žemes 
sklypus, taip ir susidarė mies-

V’aszkuose dabar toks 
net didelius 

atžvilgiu
Žinoma, daugiausia

tarpo daugia.u ir 
Tuom naudojasi du 

ĮTabdirbiai: už papraseziausia 
;raba reikia niokoti po 50—60 

litu. Bet vargszui isz kur paim- 
tiok litu ? O didesniuose 

kaip Biržuose ir 
grabas galima

0 litu. Todėl roi-

ti 
iniest uose 
Pasvaly, 
pirkt i už 25 
kia
& ’ - Į 
grabu,

toks
O <) 
kad '\raszkuose 

laidos be 
grabus,

manyti, 
-reit nabaszninkus

nes už grabus, “ 
baszninkai negali užsimokėti.

1

ANT PARDAVIMO.
4*1

na-

Karma 45 akieriu su salimu 
ii koteliu, prie gero trakto kur
daugybe žmonių važiuoja. Ayti 
Mahanojaus. Šluboje visi in* 
taisymai szviesa, bėgantis van
duo ir 1.1. Locnininkas priver
stas parduoti isz priežasties 
nesveikatos, Kreipkitės ant ad
reso.

1.39)
Wm, Rudžius

Barnesville. Pa.

isz baimes, 
apie nelai- 

Vaika surado darbininkai

mi-
Central gele

gal va, 
mirdamas ant vietos. Du drau
gai pabėgo namo 
nieko nesakydami 
mia. 
einanti isz darbo.

Nanty Glou, Pa. — Žinute 
paduota isz czionais, buk Heis- 

kasvklosia dar-ley Coal Co.
bininkai pristojo aut 19l7une* ■ 
to sutarties yra neteisinga, nes 
czionais kompanije geidže su
laužyti unija

- Tūlas
'pasekmingai egza- 

persieme, jog 
staigai neteko proto, iszsitrau- 
ke»s revolveri, pradėjo szaudyt 
iii profesorių, kuri mirtinai pa- 
žeido. Kitas studentas pribe- 
gias prie insiutusio draugo no
rėjo atimti nuo jojo revolveri 
ir lasyneje pasiutėlis numėtė 
granada, kuris 
iižmiiszdamas 
norėjo atimti nuo jojo revolve
ri. Kitas studentas teipgi pra
dėjo szauti in profesorius ir nu
mėtė granada užmuszdamas 
profesori po tam pats 
leido kulka in

st udentu telegramai 
nepranesza.
BANDITAI NORĖJO API- 

PLESZT BANKA.
Moskva. — Keliolika 

apsiginklavę banditai ineja in 
randaviszka banka, privertė 
apie szimta 
gulti ant grindų, o keturi ban
ditai ])radęjo apipleszinet kasa. 
Vienas isz rasztininku iszbego 
laukan duodamas laruma. Ban
ditai iszbego ir prasidėjo szau- 
dymas terp palicijos ir bandi
tu. Daugelis žmonių likos su
žeisti, vienas banditas ir žmo
gus likos užmuszti.
JAPONISZKA8 LAIVAS NU-

■1 ||$i !L_ ■! *

36 METAS
. .................... "I"" ' I

PALICIJE NORI ARESZTA- 
VOTI DVASES KURIOS DA

RO VISOKIUS SZPOSUS.
Rymas. — In Rymo poli Ii ja 

neseniai kreiptasi reikialau- 
jant suaresztuti d vases kurios 
sako gyvena viloje prie* Isoli 
gatves num. 26. Gyventojas pa- 
davusis skunda yra advokatas 
Fiffatioli. Jis pareiszke, 
dvasios neduoda jam
jau seniai, bot kuomet virtuve-

(žemėje
szo- 

pacziai in j

I" !l 

*

JII
'i.,Į

*

I

vardžiu

kad
ramumo

/I1

t

eksplodavojo 
studentą kuris

sau pa- 
krutinia. Pra-

gerai

banka, 
darbininku atsi-

je ant stalo badramos 
auga augmenys) pradėjo 
k i net i ir pataikė jo 
burna ir kuomet
sieme kavos puodą isz žmonos
ranku ir pyle matoma kava in 
nematomus puodelius, 
kantrybe i szs i se m o.

< Iva si os pa-

tai jo

Policija atsidėjusi apžiurėjo 
namo duris, kurios 
tarnai buvo 
verstus stalus,
cialiai žvalgai ir

nesupran- 
trankomis, ir ap- 

Paszaukta spe- 
kmunet jie 

taipginieko nesuprato, paszau-
ke kunigą egzorta skaityti 
dvasioms. Per trankymą duni 
sunku buvo girdeli kunigo žo
džiai.

Kame tas szposas yra, neži
nia; policija formaliai ta dalv- 
ka pažymėjo “noiszsprestas.” 
Minios žmonių su baime ir žin
geidumu ateina pažiūrėti.

neiszsprestas.

fl

■w

ii’1
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y1
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1

I

ii

į,
M

pargabendami 
apie szimta deputis kurie serg
sti kasyklas, nes josią dirba 
apie dvideszimts skobu. Czio- 
naitinei darbininkai 
kovoja 
kiek galėdami.

(Pirmutinia žinute
teip ja ja pa-

spa rožei 
p r iesz; (is st ra i k I a ūži us

paėmėm
isz telegram u ir 
talpinomem, nežinodami teisy
bes apie tenaitini darbininkisz- 
ka padėjimą — Redaktoris.)

S u baloje li
kos suriszti mazgu moterystes 
Kmilije Dumblanskiiite isz Gil- 
bertono su Jonu 
Svodba 
nuotakos ant kurios buvo uz- 
praszyta daug sveteliu. (

Maizville, Pa.

su 
atsibuvo

Delinskin.
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SKENDO SU 100 PASA- 
ŽIERIAIS.

Japonije. — Laivas 
artimo- 

sztur- 
radosi szimtas

Tokio, 
rl1oyo Maru, nuskendo 
je Sascho laike baisaus 
mo. Ant laivo
pasažieriu kurie pražuvo drau
ge su laivu. Noriu t s 
laivai nuplaukė ant tosios vie
tos surasti nors kiek 
bet nei ženklo 
nei žmonių.

DVASE MIRUSIO VYRO 
LAIMĖJO ANT LOTERIJOS.

Brindisi, Italije. — 
mirė czionais tūlas

kariszki

žmonių, 
nesirado laivo

Nesenei 
virszinin- 

kas, kuris paliko savo paezia ir 
kelis vaikus. Naszlei apmokė
jus kasztus už palaidojima vy

pas tex us r() Įj|<() Įa|)aį mažai pinigu už
kuriuos
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TRYS POROS DVYNUKU 
VIENOJE SZEIMYNOJE.
Glenco, III. — Szitos trys po

ros dvynu — 4, (i ir 8 motu, 
priguli prie La urento Bali, tur
tingo fabrikanto, gyvenanozL) 
arti Chicago.

ATSAKYMAS.

Jokūbui isz St. Clair, Pa. — 
Tamista nebūdamas skaityto
ju, negalime suiuuMoti korės* 
DOndeneiios. Silsisi srurbn.

galėjo iszsimaityt vos 
kėlės sanvaites.

Vargas‘pradėjo skverbtis po 
pastogių nuiiudusios moteres. 
Sztai tūla nakti, nudavė mote- 
rei, kad atėjo jokios mirusi.s 
vyras. Pasilenkė ant josios, 
pabueziavo in kakta, paliepda
mas turėti vilti. Motore pabu
do tuojnus, bet girdėjo aiszk<‘i 
žodžius vyro, kuris jai pasakė 
keturis numarins, paliepdamas 
jai viską ka turi pastatyti ant 

Art i minuses trauki- 
ket iuo

dviej’i dienu.
Paklusnu žodžiams nebasz- 

ninko vyro, naszle pastato vi
sus pinigus kokius 
parduotus rakandui, pirkdama
bilietą su numariais kokius jo
sios vyras liepe jai pirkti. Teip 
kai]) vyras pasako teip ir atsi
tiko — 
losa.

Laimėjo tris milijonus lirų ir 
dabar josios ateitis yra užtvir
tinta ant ilgo laiko, \fisi Ita-

MOTERE APIPAINIOTA 
PER VELNIA(?).

Szeben. Siedmogradas. — 
Netolimam kaime Szeben, gy
vena kampininke Katre Caltea. 
Kaimuocziai sako buk ji ji yra 
apipainiota per velnią, nes ino- 
tere tankei 
lio, o noriiits per visa diena 
dirba sunkei bet karta? : nuo, 
karto kankina jaja liga; pabą
la, netenka proto o isz lupu isz- 
eina staugimai, kurie yra pa- 
naszus in gyvuliu balsus, kaip 
szunio, ožkos arba karves.

Paszauktas popas ant rodos 
apreiszke, buk boba turi savije 
velnią ir tik tada bus iszgy<ly
ta, jeigu atkalbės ant josios in
tencijos pamaldas 40 cerkvc- 
sia.

Apipainiota motore per vel
nią pradėjo kelione. Eina nuo 
cerkves in cerkve melsdama 
idant atkalbėtu už jaja pamal
das. Jai drauganje pulkas die- 
vuotu žmonių ir kur tik ateina, 
lengvatikiai sumeta jai aukas. 
Norints valdže in tai insimai- 
sze ir norėjo tam užbėgti, bet 
tamsybe žmonių priesz tai pa- 
siprieszino, o daktarui nedave 
ne |)iisiartyt prie nelaimingos 
moteres.

Katre jau atlankė 22 cerkves 
ir at buvo jau ptise keliones. 
Bet nežino ar iszbegs i>z josios 
vėluos ar ne, bet tik tiek gali- ™ 
ma pasakyt, jog mot ere sugryž 

su maiszu pinigu, nes 
vra geradu-

ja u
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loterijos, 
m'as losu atsibūti už

u re jo ir už

motore laimėjo pirma

Mažas

liszki laikraszczei placzei apie 
tai apraszinejo.
VISAS MIESTAS IŽDEGE.

Quebec, Kanada. —
miestelis Saint Joseph D’Alma 
iszdege praeita Petnyczia — 
viso 48 namai. Keli žmonis 
pražuvo ir likos sužeisti per 
eksplozijo gazolino, teatre, nuo 
Vn 110*1110 ntnioisln ir\

namon
tamsus mužikai
sziai ir nesigraudiua auku.

PADEKAVONE.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia szvogeriukui E. Aldoniui 
ir sesei(*i už gera jo szirdi kad 
mus neužmirszta, karo suvar
gintus, szelpia visokeis daly
kais po karo bot dar dideliu 
dovana padare del mus kad už- 
rasze laikraszti 
antri metai,
jiems atsidekavoti 
dėkingi esame už tai. Meldže- 
me Dievo idant jums szimtaro- 
pai nž tai užmokėtu.
ju ir “Saule: 
už kalendorius. 
“Situle“
kiaušiu kuris 
kitus. Vėlinu visiems 
szvti “Saule. 
No. 9216.

“Saule
Negalime už tai 

ir didelei

i» jau

Dekavo- 
rodaktoriui 
Laikrasztis 

vra vienas
pralenkė visus 
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Praėjusia Nedelia buvo sk’n 
riama ant garbes molynu. Ne- 
iranda puikesnio vardo, gar- 

ir paguodones kokis yra 
motina. Poetai visu amžių, ku-1 
nigai visu tikėjimu, didvyriai 
visokiu tautu, guodojo ir szlo- 

dainomis, rasztais, ir eilv- 
Jiji tai pagimdo taji 
penėdama ji savo 
apsaugodama nuo

H

kūdiki ant kožno

4
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KAULE
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NAMINE APTIEKAiszlindo. Ragana tik 
galvos ir turi, 
ėjo ji pas tuos piemenis, pasi
dėjo maisza ir silsisi. Atėjės 

: “duokit 
, asz truputi phheszoslu!” 

PadaVė. Piėmtto skiibei nuėmei 
in dailini, o i 
kui toli vilkosi. Kolek ragana 
atėjo, piemuo pridėjo in mai- 
sza t'iok akmenų, kiek tik gali 
paneszt, o Jurguti paleido. Už- 
kefle raganai ant pecziu; ji ne
szasi. Vos. vos namon parneszc 
Ragana laukia, o Jurgutis

capt už 
neszasi. Vela už-

:-KITOKIA BUVO 
PRIEŽASTE.
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' mis ja ja. 
mažiuleli, 
krūtimis, 
szalezio, bado ir nelaimiu, ko- į
kios tykojo 
žingsnio. Teip yra didele meile ( 
motiniszka, jog 
pastate* ja ja augszcziau už ne 
kaltumu mergaites.

Karaliene1 terp savo puiki'i 
paloe iu, arba varginga skalbi- 
ke* tamsiam ir drėgnam savo 
kambarelije, abi savo krutinė
sią palaikineja szventa vaisiu 

pasiszventimo, kie- 
pirmutineis 

zingsncis, moKina mus, peną, 
apivelo. Kada viesulus gyveni 
mo mus apima, tai nieitina mus 
apsaugoja priesz nelaimia ir I 
iszgialbsti isz t uju tamsybių po 
kurias vaikszcziojame. Ant ati
daryto kapo, arba prie geleži
niu variu kalėjimo atsisveiki 
ua motina su nszaromis myle
ma kūdiki, 
del mus viskuom, 
liu gerybes ir puiki 
musu

gyvast ies, 
rnvoja

net teologai

musu 
mokina

Todėl motina v ra 
visu paša u - 

— todėl 
jausta kreipėsi laja die

na prie Tosios, kuri apdovano
jo mus gyva>cziu, iszauklejo, 
iszbucziavo ir iszliuliavo.

Tasai, kuriam 
jauny stos atėmė 
su tokia pat
prie motinu kitu 
rios jam atmęna 
ypata, kuri isz <langaus laimi
na ji.

Ik-t ar

likimas isz 
jam motina, 

jauslu kreipėsi
žmonių, kil
tąją brangia

visi turi laja jausi 
del savo motinos/ O ant ne- 

tukstanezei neturi!laimes

e

Lietuviszkos Pasakos.

i

PREZIDENTAS ORINES 
KOMPANIJOS.

Harold Hartuey yra prezi
dentu naujos orines kompani 
jos, kurios areo^pjaulTr lėks su 
pasažieriais ir tavom terp New 
Yorko ir Chicago. Areoplanai 

lėkti Novom bėrio me-pradės 
nesi.

prigulin-kad yra užmokėjęs 
ežius ineigu taksu mokes<‘zius. 
Kuomet užmoka 
jeigu prirodo, kad 
mokėti, jo distrikfo ineigu tak
su klektorius jam 
tam tinkama certifikata 
certif’ikata

taksus arba
ne reikėjo

iszduoda 
, ir ta 

turi parodyti ko
lektoriams prie laivo 
iszvažiuoja.

kolektoriaus uoste 
Tik turi 

isz savo dis- 
virszmineto

kuomet
Dabar nėr reika

linga ateiviui eiti in fisa inei
gu taksu
isz kur iszvažiuoja. 
ten vvkti %
trikto nėra gavės
certifikato. Tas gali sntrugdy-

ir todėl vi-

jeigu

t i ju iszvažiavima 
siems yra patartina ta visa at- 

i likti savo mieste priesz atvyk
stant in iszvažiavimo uosta.

stabmedžiu) 
kataliku ku-

Nuo tukstaneziu metu žmo- 
kokiu bodu pa 'gus maustė kokiu budu pa- 

lengvyt sau gyvenimą ir teip 
Minkei nedirbti idant turėti 
truputi liuoso laiko ant pasi 
linksminimo ir atsilsiu.

Žmonis mislina —”

Europoje, 
likusiose keturiose pasaulio 

A trikoje

kodėl t u-

— Sakai kad sklindi savo 
vyra už tai, kad pakele ranka 
ant tavos?

— Poteisybei ne del to, po
nas skvajeri kad jisai ranka 
kelo, tiktai kad ja ja nuleido že
myn ant mano veido.

GERAS ATSAKYMAS.

gyventoju.Laike suraszo
Lietif\roja, virszininkas užklau
są «)ono Lopatos:

Kokiu liežuviu kalbate?
Ugi szituom —atsake 
iszdedamas liŽnvi iszJonas 

burnos kaip lupata.
R'toŪlT.' f - ■■ ...................... . Į| 4*

KNYOET.E NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiloa 
Ir dekliamacijos.
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UJRINKO Dr J. RASANAVICZIUS 
.................................... ....— ..„mm. i

APIE E^UAnAŠ IR 
RAGANIUS.

2L .

ragana pasikalbino
“tu

U H#

vienas piemuo sako: 
man

I

•HI.__

New York Valstijos Sveikatoj plauti žaizdoms.
Alūno (al* m) niiPeliai stab-

Dr.
■ ■ ■ s

Matthias Nicol!
F

I

rM Alkoholius vartojamas nu-

Virszininkas, davė sdkaįbžius
y i y,raganii pailsus pas- patarimus kaslink namines apV do kraujo tekėjimą.

Viena 
pas save mergiiia; 
mano marti busi.” Ragauto tai!

■ • .. . . . . ! 
1

ta iszžiurėti. .Merginu, imi-.jii.) Į k.-iip nelenda, teip n<

sako

merginai pavelijo visa jos tur-1 
f“ ..... .
in vionii kambarį, randa žino-<
niu, ranku ir kojii; nuėjus in ki-

1 I . , J Z'1 4 i MJ ' J 1 . ' . -L I

’ * r « ■ » ■ » < a < l ♦ • •

ta kainbari randa statine krau
ju, statine smegenų; nuėjus in 
treežia kam bari randa žmonių 
galvas aiit kuolu sumaustytas,

randa žmonių

ir teip viską apžiurėjo. Raga- 
': “ar 

, , 4 4

laukia,

tiekos per radio. Amonijos spiritas (szauksz- 
tu'kas in puse stiklo vandens)’ 
atgaivina apnlpUsi ir sujudina' 

susiritikįĮisius vaistus ir szirdi. Amonijos vanduo neu-

i

ria szoimininkei peržiūrėt vi
sus
tuoj iszmesti visus neroikalin-

vaistus. Paprastai vaista:

Dr. Nicoll pirmiausia pata

gus
'ralizuo'a rngsztis. Penki la

žai in nuse i.__ ______stiklo Vftndohs
* " • ♦' 1 ifclabai greitai* sttsikrauna. Kuo- duodama apsinuodijus rugszti-
’ i___ ’ i* t.i ‘K'iL. fcUnLa t S .. if'J..Honda', Isz- mot apsergame ir 

kad ja vol pieinehs Prie

l

.0 i
Ikreipiame? i

tojo jis užsako mums alsavimas silpsta.« #
mi, irgi duotas kur szirdis arbh'

►

Karczioji druska (epsom 
salts) liuosuoja vidurius. Rei-

krėtė, žiuri,
“Na, sako, daugiau 

manos ne p r i gads I“ Vol 'isžejo 
Jurguti parncszt. Atėjus pas 
Jurguti szuukia:
Jurguti, atėjau tavo motinėle, 
latnesziau gert ir valgyt ir bal
tus marszkinelius; iszeik grei- 
cziau, nes viralelis atszals!“ O 
tai atėjo ragana prietema ; Jur
gutis nepažindamas, o ant bal
so nesuprato, iszlindo isz ba
los. Ragana 
namon, piemenų 
lenkiasi. Parneszus 
pavože ir visokiais

prigavo.

4 4 Jurguti 1

kokius nors vaistus. Kad nors 
ir užbaigihtoė'ttioš Vaistus bet 
bonkute qrbabaksuku neiszme- kia isztirpinli ežaukšzta' in‘ -

■

į

tame, laikome, tikėdami, kad 
jeigu ta liga vėl atsikartotu 
galėsimo natys iszsigydyti kad 
ta paezia liga antra i 
gydytoja nereikės eiti.
dingą yra taip daryti, nes turi
me supraMi, kad tik gydytojas 
žino ka daryti žmogui 
gus.

4 4

stiklą vandens.
Imbieras (ginger) duodama 

susirgus diegliais arba viduriu 
skaudėjimui. Reikia dėti 30 la- 
szu in 
kartus kol skausmas sumd'žln- 
t a s.

Lygios dalys aliejaus ir ,ktd-

svki pas 
, ‘ Klai-na klausia: 

“ Macziau!’

ri, tai radau žmonių ranku ir 
kojų.” “Tai ttjano szlnotos, tai 
mano kaczorgos!” atsake raga- 

“Nuejau in kita, tai radau 
statine krauju, statine smege
nų!” “Thi hriiifin hnrsuzr»#Hir ini 
mano
na asztfei. “Nuėjau in treežia 
tai radau žmonių galvas ant 
kuolu sumaustytas. ” “
no puodai, tai mano kliudai — 
tylėk daugiau! nes asz ir tave 
suėsiu!“

matoi viską?” 
T _____ O ka matei?”
Kaif) niiejau in pirma kamba-

vandeni ir duoti kelis H

1apsir-
Apie Karo.
Tovynos Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 moto.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtino.
Apie Skausmo Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus 
Tėvynės Meile. 
Pilies Apraszymas. 
Lietuvos Paminėjimas 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija 
Naujos Eiles. 
Apie Senove. 
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Baz.nycziof 
Finis.
Kalinys. 
Ruteliu Vainikėlis 
Szvcntas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apie Piemcneli.
Myliu.
Daina Sieratos 
Apie Daratelo. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius
Apie Senatve.
Atmhilmas Francuzu Kares 
Palszis Bambizas 
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas 
Apie Berneli. 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apio Mausziu. 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas.
Apio Petrogrado Lietuvius 
Ims Merginas in Vaiska. 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute.
Žydu Rauda.
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Tai mano barszcziai, tai
14 r

kopitst ai,f ’ a (sake vaga •

sake

Tai ma

pagriebus ncsza 
jau isz tolo 

po kubilu 
gardumy

nais ji penėjo; ikejosi, kaip nu
penės, tai turės daug gardžios 
mėsos. Ji daugiau szere ji viso
kiom uogom, rieszutais 
tik galėjo, tai jam
tik but riebus! Po keletui sau 
vaieziu ragana in Jurguti sa
ko: .Jurguti, iszkiszk pirsztu- 

> >

ir ka 
nesze, kad

daigtai,” 
privalo būti kiek-

ir paklotas .me 
dantims

22.
Tula jauna marti nuėjo in 

pirti su savo anyta iszsimaudy 
ti; marti iszsipcre truputi pir 
miaus ir laukia iszšimaudant 
anytos, bet negalėdama sulauk
ti gryžo in pirti pažiūrėti, ar 
neatsitiko kas blogo. Kada pri
siartino prie duru, tai iszgirdo 
viduje baisu dejavimą; persi-

ka, pažiūrėsiu, ar jau riebus! 
Jurgutis iszkiszo pagali, raga
na pažiurėjo, kad nieko riebu
mo neturi, szeria tolinus.

roli<iu> lm>

»’ VIFS7.K UJIMAI
viduje baisu dejavimu; 

audus sustojo, klauso: musza, 
“ko- 
‘ ‘ Ka

kio vandens vartojama nudegi
mams.

Kiekviena szeimininkc žino, 
kad szauksztukas inusztardos 
miltu in stiklą šzilto vandens 
greitai pravimdo. Galima pa
daryti isz musztardos teszla, 
kuria galima vartoti del viso
kiu skausmu.

Chininą (quinine) vartojama 
del szalezio (du gramai in kap- 
pule kas keturias valandas) ir 
pagelsti drugiui.

Asparinas (asporin) sustab
do galvos skaudejima. Direkci
jos atspauzdintos ant baksuko. 

Dabartiniu laiku gydytojai pa
taria asparina del gerkles 
skaudėjimo. Reikia sutrinti 
viena tabele in puse stiklo van
dens ir gerkle plauti.

Py ramidonas (pyramidon) 
labai pasekmingai sustabdo 
galvos skaudejima (penki gra
mai milteliu kas tris valdil- 
das.)

Del tolesniu informacijų rei
kia kreiptis prie gydytbjo. Jis 
geriausia supranta tave ii* tavh 
szeimvnos reikalavimus. Su lid-

•* i " • HUI "to; lib M tol! to Ill’ll. ,1' > m Ik ■ «n.
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Kai kurie 
Dr. Nicoll.” 
viename name. Kaip tai — su
geriama vata, 
diniu krapsztuku 
krapsztyti.

Isz tu dvieju galimo padary 
t i mažus vatinius szepetukus 
Reikia paimti krapsztuka ir 
ant vieno galo apvynioti tru
puti vatos. Toki szepetukir 
vartojami tepant invairius vai
stus, juos tuoj po 
galima numesti. Reikia irgi tu 
reti vatiniu bandažu, vieno ar 
ha dvieju coliu platumo, ‘zim* 
oxide’ limpancziu plėštru, pen
kių jardu ilgumo ir vieos ir pu
ses coliu platumo, ir 
audeklo, 
užlipdytus.

Pudruotas 
vartojamas

Toki

vartojime'

gazinie
Visus reikia laikyt'
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Pajeszkau a [įsivedi m u i mer
ginos arba nas'zles be vaiku, be 
skirtumo tikėjimo. Ne jaunes
ne 35 metu ir ne senesne 45 me
tu. Asz esmių naszlis 39 m. se
numo. Svaigalu nevartoju. Tu
riu 4 vaikus, vaikas vyriausias 
20 metu, mergaite jauniausia 
14 metu. Mylinczios dora szei- 
myniszka gyvenimą malonėkit 
atsiszaukti, atsakymu duosiu 
kiekvienai per paczta.

\Vm. (linksnis
436 Mary St., 

Scranton, Pa.

gf .. .
terkszt! tcrkszt! ir kalba: 
del tu nieko ne suedi?” 
asz galiu įlarytj, kad nieko ne-1 
gaunu,” anyta teisinosi. “Kad 
nieko negali pagauti, tai suesk 
savo paezios vaiku.” Ant ryto
jaus anyta buyo labai pikta, ir 
kada sunns i»irejo diybes isz 
lauko, tai motįna jam sako: 
“eik nors balanų priskaldysi.” 
Sūnus paklausę mot inos, ir, bc- 
bkeliant pirma spar.n, nuspru- 
do peilis ir skeliantis perpjovė 
baisei savo ranka: kraujas eme 
cziurkszte bėgti. Ugi žiuri isz j 
po pecziaus iszszliauže juoda 
kirmėlė su raudona galva ir ar
tinasi tiesiog prie beganezio 
kraujo: marti, matydama, kad 
Ims blogai, griebė kirmėlė 

!suko in žiurstą ir inmete in pe- 
Įcziu, kuris tuoin kartu kurinosi 
duonai. Tada kirmėle tik sucv- 

sudraske visa pecziu ir isz- 
leke laukan per priszakini lan-

a n via teisinosi.
Reikia

stearate”

tris valdn-

vartojamas

“zinc 
visokiems odos 

suerzinimams ir nudegimams 
visuomet turėti iodr 

(iodine), kuris
aptepimiri mažu žaizdų, sutini
mu ir nikstelejimu. VisuomM 
reikia su vata dėti ant žaizdom 
ir niekuomet-nepilti. lodąs yra 
nuodingas, ir reikia atsargiai 

yy>at i n go j bonk u te je 
arba vpatingoj 
szeirnynos nariai turi apsipti- 
žinti su iodo pavojingumu.

Borine rmrsztis (boric acid) 
Pajeszkmi savo brolio Auta-1 ;vru Parankiausias antisepti- 

no Kanlavicziaus. Jau ilgas 
laikas kain nežinau kur jis ran

dasi. 1________ __ _ ______k
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant | of mercury 

szties namuose, 
dane pavojingi* ir

laikvti

I v

mine aptieka teikia atsitriinti • 
d vie jus dalykus, tai yra, kiek
viena bonkute ir baksiika Už
vardinti arba kaip nors pažy
mėti, ir nei viena neimti in ran
kas pakol neperskaitysi kas 
ant virszaus yra užraszyta. < 
Sekant tuos patarimus isz- 
vengsi visus nelaimingus atsi
tikimus. —F.L.I.S.

»

vietoj ir visi

kunigas 880
riu arti ir prakaitanti ant žc- . kataliku ir 

is-zilnoilii kuka- <•*-»>, Kinijoj vienasrnes, kuri tik 
liūs, jeigu galiu užkinkyt ga 
rinia žagre ir apibarstyt zona* 
su naujausiu meszlu! Delko tu 
riu kulti su spragilu, jeigu ga 
liu pasiskolyt lokomobiliu ir 
iszkulti kvieczius in akimirka 
ui, kuri perskirs 
inpila in maiszns?

i

*

I

1700 milijonu žemes gyven
toju (visu sykiu krikszczioniu, 
mahometonu ii* 
iszpuola 312,600
nigu. Isz to skaieziaus 200,324 
kunigai kunigauja 
o 
dalyse tik 109,678.
vienas kunigas pripuola 400 
kattaliku ir 82,000 stabmeldžiu 
Oceanijoj vienus

220,444 stabmel-
kunigaj 

800 kataliku ir 180,000 kitokiu. 
Indijoje vienas kunigas 860 ka
taliku ir 100 nekataliku

grudus ir da bada,

Milijonai Kincziku provinci- 
joi Kwai (’how keneze *. . .. . •daugelis

1 su-

) 1 *

mirszta 
slenkscziu namu kada

dideli 
1 ant 
ateina

Ka priesz tai dirbo keliolika melsti maisto, prie keliu randa 
„___ ;......... dienas szia- s* daugeli lavonu nes nesiran-
dien nias-zina padaro iii kėlės 'la kam juos palaidoti. Žilionis
žmoniu per kėlės Idienas szia- si daugeli lavonu nt

valandas. Sziadien farmeris tu
ri laiko ant pasilsiu, pasilinks 
minimo, mokslo ir pasivažinė
jimo automobilium.

B ju rosią.
>unkei dirba, 
szinos palengvina darba ir ne 
rrike tiek džiovyti smegenis 
kaip kitados; maszinos raszo, 
diktuoja, suskaito didžiausius

t iek

?s nesiran-
I
I
I

I . pt‘,

nemoteres n<* teip 
nes visokios ma

maitinasi žo.le, lapais ir žieve. 
Daugeliosia vietosią tėvai val
go savo vaikus.
nesirūpina tais
nes nėra pinigu ne grudu szelp- 
ti iszbadejusius.

Valdže visai 
nelaimingais y

92 puslapiu. Aiszki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia* 
ros popierinei, vyrszais. 

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomia

liktuoju, suskaito 
<kait liūs ir 1.1.

Ir gaspadineles turi lengviau 
ne kaip kitados, kurios dirbo 
kaip uevalninkes. Maszinos isz- 
mazgoja (orielkas drapanas ir 
grindis. Maszinos nuszluoje 
grindis,

Maszinos
iszcziidbe dulkes isz 

mažiausiu plysziu; elektrikiais 
motorėlis varo siuvama maszi- 
na, todėl turi daugiau laiko pa 
szvensti del vaiku ir vyro.

Moteres negali iszsika Ibi ne
kurtos apleidže savo vaikus - 
neprivalo apsunkinėti save 
darbu, jeigu maszina gali tai 
padaryt. Turi laiko ant visko.

1

Bet tame jai turi prigialbet vy
ras, kuris rūpintųsi savo mote 
rei ingyti tais intaisas ir pa-
lengvyt jai darba visame.

Kaslink užmokėjimo ineigu 
taksu valdžia reikalauja priro
dymu nuo'ateiviu, kurie iszvn-
žiuoja isz Suvienytu Valstybių. 
Todėl ateivis, Ketinantis iszva- 
žiiioti isz szioB tjzalies turi nu
eiti jas ineigu Uksu kolektoriu

I - tot JirT. « • "■_ -'to _ 4 •
iti jos ineigu taksu Kolektoriu

i, 4 A * * - 1 _ j. • •

Arkiologiszka

4

Azerbažano
Draugu ve isz Baku, Rusijos, 
pradėjo jeszkoti paslėpto skar- 
bo per ciesorių Aleksandra Di
lieji, kuris badai randasi pa
slėptas artimoje kaimo Amlre- 
juvkos, Szemakos aplinkineja, 
65 mylės nuo Baku.

Noriais istorije nieko neisz- 
liszkina apie taji paslėpta
skarba, bet jcszkotojai aplaike 
žino nuo 80 metinio senuko, ku
ris gyvena Andrejuvkoi, vardu 
Savaliev, kuris sako, buk jisai 
turi senai mapa pavogta nuo 
Turkiszko sultono daugeli me
tu adgal, kuri parodo vieta, 
kur skarbas yra užkastas.

Istorijų parodo, buk Alek
sandro kareiviai sukilo prie- 
szais ciesorių kada ėjo ant Per
sijos 331 mete priesz Kristusa.
Ciesorius matydamas pavoju, 
paslėpė visa skarba afit kas-
pisku lauku idant nesigautu in 
rankas sukilusiu kareiviu.

Apie pasektrria jeszkotpju
da nieko negirdėt ar 
koki skarba ar ne.koki skarba ar

surado

įkaitykite “Saule”

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

ga. Žinoma, jaigu kirmėle butu 
!iszgerus kraujo ano vyro, tada 
I jis butu turejes mirti, bet ji 
iszgelbejo pati, nes ji viską 
girdėjo, kaip jo motina su vėl-! 
niu kalbėjo: velnias ja teip bu ' 
vo pamokinęs.

Augo kita syki baloje toks 
Jurgutis; jam, bučiavo, atnesza

Ijis butu turejes mirti,

pas bala valgyt, tai jis, isz ba
los iszlindes, pavalgydavo ir. 
vol lysdavo iu viduri balos 
maudytis ir teip ilgai sau gy-' 
veno. Atėjus pas ji ragana teip 

Jurguti, Jurgiiti, 
asz tau a t ne- » •» 

baltus marszkinelius!” 
______ ; ji ragana tik

TIKRIAUSES KABALAS

..... t parankiausias 
kas. Reikia maiszvti szauksz- 
tuka in panto vandens. Su tuo 

Man labai yni svarbus | skystimu galima plauti žaizdas 
gerkle ir akis.

Nereikia laikyti “bichloride 
” ir karboli nes rug- 

nes yra por- 
ju vieton 

patartina ir galima vartoti io- 
atsitikimu 

- I kuomet žmones geria tuos va is 
tus per klitida ir netikėtai 
mirszta..

adreso
Mrs. Antanina Kainick

325 E. Mt. Vernon St., 
(i\ug.7) Shenandoah, Pa. | das. Yra daugelis

klaida ir
mirszta

Szauksztukas
FLO ELECTRIC CO.| >» t

(F. D. Boczkau.kaa, Locnininka.) 
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

aromatic ex- 
lengvai pa- 

Ricinos

* ii

ANT PARDAVIMO.

Brockway IV2 tonu trokas,
beveik kaip naujas, naudotas 
tik 400 myliu. Turi būt p&hiuo- 
tas. Kreipkitos in 
ofisą.

ANT PARDAVIMO

ii Saules”

«

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasižL

4 4 
cascara”

liuosuoja vidurius.
aliejus (castor oil) jau stip
resnis vaistas, ir vidurius ge
rai iszczystija.

Szauksztukas
in stiklą karszto van

dens palengvins viduriu skau- ’ 
dėjimą. Galima vartoti 

sudegimui

mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
6(11 W, Mahanoy Avė.

Mahannv Citv. Pa'■ .. . .ye*"? ■■of soda”
4 4 bicarbonate

(t.f.) to

4 4 bi- Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, telpffl 
padirba kitokias logaliszkas po
pietes. Parduoda ir perka namus. ' 
(nsziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios Ir drueziaustos 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. PINE ST. 1 

MAHANOY CITY, PA. ;

carbonate of-soda” ouv*vfe>4*iv*., 
inmerkiant vatos in skystimą 
ir dedant ant žaizdo.

Salietra (sweet spirit-ą of ni
ter) sumažina karszti. Reikia 
duoti 15 laszuku vandenyje kas 

UŽVEDA ELEKTRIKINIA |dviojoms arba trims valan-
SZVIESA

■ J ■ . • ■ I

in Namus, Sztorus, Mokslaines, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvlcsa. Teipgi parduoda

EIKŠCŽĖRIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sžtorosla. Ui- 
k" .1 m ‘ •' ė •

kalbina:
lysk isz balos,
szia u
Tas iszlindo;
capt, in maisza insidejo ir ne
szasi. Beeidama užtiko vaikus 
banda begananezius; tie jai sa-

4 4

doms, bet geriausia szaukti gy
dytoja kuomet karsztis pasiro
do.

Vazeliną arba patroleumas 
dėti ant žaizdų ir nudegimm

■ "| 1 ■ 4 J * , I| i* ' 1 J • »

■ 1 < . ,,

Su pagelto* kazlrom Pagal
Arba* Atidengimas Paslėpusiu Atei
ties. * Su pagelba kazlrom Pagal 
Chaldeiszku. Persiezku, Gratkiszicu. 
Arabiszku ir Cigouiszku burtiniku 
iszguidinejimaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali bud su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda Imogaus ateiti Su 
Palemono Nose.

ties'

TIKRIAUSIA BURYKLA
budėjo Cigonka Ibz Eripto Rubiną

I

•<uiva Dėl vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . .....

Prlsiuflkite mumis 25c. Gausite 
visas . Ule knygutės per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomia

Wy.pe t BOCZKOW8KI-CO.

:UT“ 25c.

MAHANOY CITY PA
- - - ------------- .IIHIM—

I

“cik tu mum gyvulius su- 
varinot, mes tau padėsim tru
puti paneszet!” Ji nuėjo gyvu
liu varinėt, piemenys pafėido 
Jurguti isz maiszo ir pridėjo in 
maisza velenu, jai ant kupros 
užkėlė ir ji maisza nusinesze, o 
Jurgutis likėjo vėl in bala. Par
neszus namon ragana sako: 
“Jurguti, lysk isz maiszo!” vis 
niekas neiszlėnda; paeiniis išž- 
krete, žiiiri, <kad velėnos. PašL

ko:

I

cino maisža ir veTėihn Jurguti 
parnes^t. Atejua paš btdh sako: 
“Jutgiiti, Jurguti/ iszlysk isz

k: I £ J : i '.-■<'7 L r fei A 4 > . V.?J . t

valgyt ir baltus marszkine- 
Kus!” (

parnes^t. Atėjus plis bala sako
Tiil’rVilfu ' tTtai.rv.i♦ i * ■1 v»r>l.1o<

balos, asz tau atnėsziau gott ir 312 w. PINE 3T
'■ t I • I F J t . J' ’■ A Iii1 ' 41 . ’ ’ A J- i« I t 1 * A ) ' ' r . b ■ I1 ' A * •. , ■ -

Tas dą neinjt>ailytai&

veda varpelua prie dūriu, taiso niek- ’ 
trikinius prosus ir, kitokius elektrikin- ( 
iua intaiaua,' Ateikite paa mane jeigu i 
manote užveati azvteaa arba pormai* ' 
nyti savo narna pagal naujausia aište- į 

ma o aaz mielai suteiksiu jum prekes. 1 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak- , 
tua ant apazvie^imo,Saliu, Mokalainiu [ 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautlecziui pakol ėjsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
m • faAtfAtiOY įlTY [Mahanoy city

"■ { įAAJ’ i T I . "

Merchants Banking Trust Co. Banka

■' i 'I l .1
jj* h

Mahanoy City, Pa.
■ .

3-czlas procentas už justi pinigus ii* saugumas del jusu 
pinigu yra gedaus negu lotas procentas be jokio saugumo

Merchants Banking Trust Co Banką moka 3-czia pro 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart * 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus 1 
dirba lr czedina. DSkite savo pinigus in szita Ban 
persitikrinsite tf matysite kaip tai pinigas auga 5

* .L . . _ _  it i _i !L 'Jl - - 1 " “ ■

pinigu yra gedaus negu lotas procentas be jokio saugumo
p ■ k ■ • . i 4 v ....l • T«:i . i

4 r k
Trust uo E 

pytus pinigus
auga didyn. Yra Ui saugau ir gedap del 
dlrba ir czedina. DSkite savb pinigus tn

dauginihiii procento
t .«l u fUm-bji<- 4 « m itL>

4
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Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

“SAULE”

Vokiecziai bando vėl sutverti Ciesoryste.
trVj ■ ■ «lk’ i

sVcik

I’•***<>-‘***^iW<w***^M**v*\4-»*

O
f, i

.......P b .I.* II ..A I.-— „4 ■*■ nmwiiiRin.— * — .... ■!■■■ n

apstojo minios žingeidžių nu
džiugusiu sodioeziu.
užprasže taip-gi ir Verner’i ir

nežiūrint ant pasi-

Ignotas

i

Jau praslinko keturi mene- 
• šiai, kaip Edvardas, Visiszkni 
pasveikęs, sugfyžo pas motina, 
o piktadariai užtarnauta ats 
emo užmokesti. Ignotas beveik 
kasdien lanke regimai 
stanezia naszle Stetnburg’ieiu 
ir ko taukiaus lankosi, to jai. 
ramiau buvo tarp tu geru žmo 
neliu. Išmotas ir Edvardas vi. 
labjaus viens prie kito prisiri- 
szo, ir retai buvo matyti viena 
be kito. Nuo keliu dienu Igno 
tas buvo visiszkai pats suviję 
pasiskandinęs, o net mažai 
kalbėjo su savo jaunu draugu. 
Viena tik ji mislis užėmė, ir jo 
skęsdamas, atszalusiu buvo ant 
visko ji apsupanezio.
dažinoti tikraines (tikros: tei-

Ta tik-'

pasodino, 
prieszlnimo, in karieta draugo 
su kitais sveeziais, del padidi
nimo veselinio pulko, nes del j< 
dorumo guodojo ji labai. Ver 
nertis jau nebuvo kalėjimo da-. 
žiūrėtojų, nes Ignotas, užprn-j 
szydamas ant szliubo, inbrnko 
inrh suvvniota poniom, kurio;e 
iszsiroiszke, kad daro Voru 
ligsinert iniu
hirtu. Su neiszpasakytu džiang 

fj -
m ei Ir 

sz’rdin•••iausi ’i

n r’t

rundHoiu c”,v/

didelia
4 4

Norėjo

sybes) savo svajonių, 
raine lengvai galėjo ji nuvesti 
prie siekio jo geidavinių, bet 
taip gi galėjo davesti prie tnsz- 
turnos, kuri visa jo smagumą 
galėjo užnuodyti.

Saule užtekėjo, o 
praszvito snieginiai kalnu vir- 
szn kalnia i, pasidabruoti aisz- 

“O kaip saldu yra 
prisotinti krutinę puikia gam
ta Alpti,” suszuko Ignotas nu
džiugęs tekanezia 
džiodamas kalnuose. Stovėjo 
dabar prie vandenkriezio, ku
ris apsiputojęs žemyn 
Paslaptinis skurdumas apak 
menejusios gamtos stipriai už
ėmė jo protą ir rodos traukte 
trauke prie saves.
Marijonos szirdis butu uola del 

tare atsidu
sęs: “kad jos szirdis

kia szviesa.

mano jausmu?f,♦

smagumo

Antanas Ramanauskas
LietnvlMkM Oratoriui

MILL & PATTERSON STS 
ST CLAIR, PA

MzbuLtlinUojt* ir
«nt vin<»kiu kupintu Pagrobus paruo 
-žiu nu< 
niausiu
laidotuvių, vąšeliu, krikszty,'<<i b 
kitiems paHlvnžinčjttnams

<«>li relpfonaa. 137.3 M

laidojo mirusiu*

papruseziausiu iki prakil 
Pnraamdo nUtomobiliur da) 

seselių,

■

A

ii

S

■i

$ I

Po iszrinkimui prezidento generolo 1 lindenburgo, mon'irkistai turėjo 
nu.'ZUami ciesoriszkas vėliavas su juodu ereliu. Ant nekuriu vėliavų buvo paraszai: 
vu. del Kaizerio ir tėvynės.”

paroda
Su Die-

J. G BOGDEN
<22 W Long Ave. DuBois Pa

i 
rlli

smu perskaitė nusistebc'j' 
žiūrėtojas po kelis-svk 
raszta ir kuo 
apkabino savo nauja poną.

Na n iasis r u nd i tojus, 
s u ž i ed u o t i n ei k v i o t k a, 
kiti svecziai kalbėjo jai savo 
linkėjimus, kunigas pasako 
kad jau laikas važiuoti in baž- 
nyczia. Buvo tai tas pats asz- 
tuonesdeszimtis, senelis, kuris 
priesz keturis menesius drauge 
su Edvardu ėjo in vieta 
mo, tikras Kristaus tarnas.

Ponia Steriiburg’iene, 
dar buvo silpna, 
vežimą, kada tuom tarpu mu
zika, pasamdyta Ignoto, links
mai grieže. 0 kaip smagu bu
vo pasveikstaneziai naszlei po 
taip ilgos ligos atsikvėpti tvru 
ru. Viskas jai iszrode 
džiugiu 
bais, ir jos akys sotinosi regėji
mu •’•nmfos i’rožvbiu. Pulkas 

naszle

•f u teikė 
o kad

žudy-

Jau nesvietiszkai,
Ir nežmoniszkai, 

Vienam burdlngieriui pa
ežiu o t is tiŽs i n o tėjo, 

O misi ū ko ji iiuq to atkalbi- 
nėjo.

Kada nieko negalėjo padaryti, 
Užsimanė pasikabyti, 

Ant galo kur ten diržą su- 
jeszkojo, 

Apie kaklu apvyniojo.
Kaip ziegoriaus pendulum 

siūbavo,
Jau vos galo negavo, 

Ant gihikio josios vyras tai 
paregėjo, 

Ir nuo smerties iszgialbejo. 
O vyreli kad gaivino tai gai

vino,
Szlekta krauju isztekino; 
Bobele ilgai tai paminės, 
Kales dienas pustoma, 

Daugiau kartis no uores.

7

♦

-zkn BankiHriu
• I .mi\ ak<»ruzii- \gauta<* •

p

Lietu viatica* Graboriu*

K RĖKLAITI®

Laidojb uumireliu* pūgai 
naujausio mada ir mokda 
Turiu pagelbininke moterių 

Prieinamos preke.

I
»

4

■U 
į

uumireliu*

"UI

III 
i <

•16 W. SPRUCE ST 
MAHANOY CITY. PA

Pelcponus No. 149kuri 
insodino in

i i kiekviename jos pasijudini 
mc, visoje stovyloje 
apsireiszkia ir priduoda jai a- 

pavyzdi. Tamsus

žydėjimo padare tavo duszioje
kova, kad da žydint dasiek, tai pasirūpinai, 

j<>
kiam vienok padėjimo ilgiaus tinas. Ignotas yra kilingas jau
kuti negali. Per tokia abejotų nikaitis, kaip sziadion akis, pa- 
visai susinaikysi. Atidengk lik mane su juom viena: nes

kame vra tikra laime; to-

Dekavoju tau, kad apie tai 
sake motina: 

“atsargumas tas yra neatmes-

0 *

I y perdėm

Per tokia abejotų 
susinaikysi.

tikra savo prisiriszima 
nai ir susijungk paskui su j;

Marijona 
nesiprieszins, tame esu 
tikrines, nes ir ji nuo

saule, me-1

aplinkui

krito.

i 4 0 kad ir

kam ki-

moterystes rvsziu.

Atidengk lik mane su 
me r v kad jis turėtu prie jos blogiu 

netikiu.
tvlednm.T

siekius — tam 
atidengėvardas

Ed-

Sl,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums GOc ir gausi muSu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezi > 
doleriu. K a tas t uostantis doleriu 
žmogui reiszkla, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kalnu parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vnistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

VnistŽoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
išinėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, gaivus 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

niuoliszka 
plaukai dailiomis kasomis nu
sileidžia ant balto kaklo 
ra . 
nes
gražesnės rankeles per jos ran- 

y y

paemos Marijonai už 
, “nei dailesniu pirsztp, ir prisi
pažinsiu, kad man stokiioja žo 
džiu, kad galeeziau 
iszreikszti jos dailia 
Sziadien,” 
sjiausZlamas jos ranka: 
dien balta suknele 
dailu liotneni, o kvepianti ra 
dasta dailina jos tamsius plau-

” Ala r i joną 
dvasiai i u ji, rodosi ji 
ir tojaus nuleido akis, o silpnas 

atsirado ant jos
Taip, taip- tu esi laja

, o žio
jos meta in duszia augsztcs

Nėrameiles kibirkszl i. apsire- 
szvei i f ad ien in i a i s r u -

•r

persi- maldaknyge ir skaitė motinai, kytes, 
seniai kaip

myli tave, nors tai slopia.

tarė bueziau
ant žemes.

“Kad ir visados: kad!
bėjo juokaudamas
*4 I b, L' 1 t i 4 1 t>4> 1 i Ir | ) < t Si

pa |) rastai, 
maldas.

Kad tcisvbe kalbėtum, dak*
i

? y

rvtmetim'R
kalbėjo lobaus Ignotą?

rankos* ui m tos i’rožvbiu. 
vis toliu slinko, o nors 
turėjo gyventi dvare prie savo 
dėkingu vaiku, vienok su skau
dulinga atminezia atsivryžo in 
savo nameli, kuri Ignotas jau ' 
buvo padovanoies kokiai pa- 
va ra u šiai sze i my na i.

Ignotas vedė savo sužiedoti- 
ne. baltai apsirėdžiusią su kve- 

plaukuose, 
tain kain ja diena pirmiaus ra
do darželi ie — prie altoriaus. 
Kunigas sujungė szventu ry- 
sziu dora porele, kuri jau pir
miaus suriszta meiles

sėdėjoMarijona pakajingai 
darže ir rodės labai užrtmisli 
jus, nedyvai, kad persigando 
kada Ignotas su daktaru neti- 

“laba ryta” pasakė, 
sveikatoje tamstos 

paklausė gydytojas 
kuri užkaito lyo' 

Dekavoju, kassyk’ vis 
jai geriau.“ — “Tai mane la
bai ramina, neužilgo da jai bm 
gerinus,” atsako szypsodama- 
sis ^'’dytojas ir inejo in name
li. Marijona ir Ignotas partbko 

< 
gražia, taip patraukianezia ne
buvo, nes saldus miegas tik-ka 
pi'nšlinkusios nakties rodos at 
(, 

prisipažini - - ... .

laimingiausias

’’ knl 
gydytojus 

Pasiteirauk pas mergina, o 
visos abejones isznyks.

— “Tain, mielas daktare 
pakol esu toli nuo jos, 
protingai kalbėti, bet 
jos dirstelėjimas

Tain,r n

> y

galiu
vienas .

ar lo viską
tani prigulėtu? Bet ne, jos kaip vaikiszkus žnidymns. Asz
szviesios akvs i 
greieziaus nakti diena galima 
pavadinti. Prispirtinai veržė
si tas vandenkritis per tukstan 
t i kliueziu,” kalbėjo paskendęs 

“ežia

ncapgaudinejo. nijsjį jUi jaueziu 
m*”i Mnri’ona nrijauezia, 
nedrystu nei patsai sau tai pri- 

dienas vaiksz 
nakt '

visiszkai tam regejime: 
lel<ihr’diJasia'ir4ith’i Vėl niurna 
prislopusiai, 
per plyszius, lyg jeszkodamas 
gyvasties. Vienok iszsiliuosa- 
ves susirenka in uolota vaga ir;

su puikumu,1

sprausdamasis l

tai. km 
bet

1

Per 
miegodams,

meili

..... ......... a su puikumu,1 () j’ 
lyg palaidūnas su griausmingu i -
virdamas krinta

O 
linksmybes szauksmn lyg 
dugne, kur nyksta prioglobsti- 
je kitu vandenų. Lyginai, kai}) 
su tuom vandenkrieziu, dedas 

Su nesu- 
sviedžiasi

be

ne su vienu žmogum, 
laikomu greitumu 
nevienas su krutinę pilna kar- 
sztu geismu in sukuti švietimo 
gyvenimo, kol ant galo silpna 1 
koja peržengia rybas 
žius) grabinio

(rūbe 
tamsumo, kur 

siera žeme nuslopina
Kaip tankiai džiau

visus jo
geismus.
giausi apielinges grožybėms, 
kurios czion per instabiausia 
susijungimą vandenų su uolo
mis akimis pasirodo. Kaip tan
kiai man smagu buvo, kadaman smagu Puvo, kada 
vydamasis paskui žveri už-

ketai jai
“Kaip 

mamos ?” 
Marijonos, 
v vsznia.

ganėtinai 
stovy] a 

kalbėjo jautri’Hi
O/Jei

dengia jos

? i

lu vienu. Marijona.niekad taip

y

kns. pažiurėjo ne
suprato

pianezia radasta

pažinti.
czioju Ivg
negaliu uzuiigU’’.

“Tikra ir nuoszirdi 
reikalauja atviro
mo, dėlto, tamsta Ignotai, einu 
drauge su manim pas

numesk sloga nuo krutinės
i isz
gero 
graž:

Mari jo

■» in kelias dienas, eieziau 
laižybu, bus atmaina ant 

vra nekalta ir i 
mergaite ir bus tau isztikima 
pati.

‘‘O taip!
kaip }>avasario rytas, 
to karsztai Ignotas:

Marijona

gaivino g»*i,žia ir miela mergi
na. Ignotas atsisėdo prie Mari- 

prakalbėjo* 
pas tamsta 

dideliu reikalu, atėjau, kad 
pasakyti savo draugui tai, ka 

. jau seniai jaueziu ant szirdies. 
laime!

jonus ir taip in ja 
“Ateinu sziadion 
su

rausvumas.
veidu. “T
' raž'a merginu, kurios pnveik
slus giliai mano duszioje iszsi- 

AIleisk man, atleisk 
ta lūkesti, kuri mane taip ne- 
iszna^jtkVthi hiihih'itru daro. 
Paskui iszpažino’ jai, kaip jo 
paveikslas miegabt ir budint j 
neapleidžia

spaudės.

>»

agnia,

♦ ♦ ★

Ar žina'i Jurgi, 
Po perkūnu negerai, 
Ana diena važinėjau, 

Ir in viena karėžoma užėjau 
Stiklą alaus paprasziaiu.
Penkis dolerius ant baro pa

dėjau, 
Tame isz kitos perskyros, 

Iszgoglino mergicos keturios. 
Viena sesti prie sLilo vadina, 
Antra už kaklo'apsikabina, 
Treczia už ziegorelians ima, 
Nori pažiūrėti katra adyna.

Tai mat, užeiti norėjai, 
Penkis dolerius prafundinai

patrūkimo.

+ i

I

01

i 
jj
1

H

‘Marijona graži. 
y y 

i *

atk ir
isas ma

ne labiausiai prie jos traukia.
fa i p ‘tai jos prakilni szirdis. 

viską kalba, 
angsztesne už visa

T....
ta ir 

gauja pri- 
meilinaneziu lėliu, tai}) pilna 
gerumo- Macziau ja Lucorn’os 

meldžianczias'1
su 

dievobaimingumu. O daktare! 
turėti tokia esybe butu tai di- 
dele laime!

protingai

I bažn vežiojo
szirdingai ir

4 4

y y

eina czion apie mano laime!“ 
— “Sakyk’ tamsta ir buk per
sitikrinęs, kad tamstos
labai man rupi, buvai tamsta 
taip

I alau k,
apie tai!“
tas; “Tamsta!

laime
rupi, 

mielaszir- liūgas...
tamsta

pertrauke jai Igno- 
” tarė tolinus* 

savo keliones visokias kaleinas 
perėjus, vienok dabar

: nežinomas

4 4

> y

M ari ’Ona.

j mdv"* sz'ol suvis
naujas

ir kaip nug^ztai 
laiko jos dorybes.
man tavo szirdi!” suszuko ant 
galo, laukdamas su baime at
sakymo.

“Tamsta Ignotai, kad dabar 
Ed valdas...”
darža, nes jam iszrode, kad se
suo per ilgai nosngryžta, o pa
matęs Ignotą, sodinti 
Marijonos, suszuko papykojes:

Kai}) tai ? tamsta drysti ne))a-
• rrc;.( niergina vilioti meilu

mais!“
s.

“Taip yra,” 
su orumu:

‘‘Atiduok

tas dabar inejo in

szalia

i

I fv

4 4

if

y
prižadėjo nivlctis ir neanloisti Įr du apie 30 doleriu pridėjai

sinert.viens kito iki sinert. Tarp 
linksniu szukaviinu ir tukstan
ezi u linkoiimu pasibaidė-isz- 
kilmvbe szliubo aneigu atgiju- 
siame džiaugsmu dvare.

Kunigas po . pietų, pakilęs 
nuo stalo, dailini in jauna po
ra prabilo, baigdamas tais žo
džiais: Dievas nekaltųjų neap
leidžia; atsiduokite visada ant 
Dievo valios, eikite keliais tei- 
svbes, doros, o patyrsite tu žo
džiu tikruma.

:: GALAS ::

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Mechanicsville, 
Pa. arti Port Carbon, St. Clair 

arti kasyklų ir 
atsake Ignotas kitu darbu. Namai 

drystu ir tai da la- Idai pastatyti

ir Pottsvilles,

su
. jausmas pripildė mano duszia. b jaus, kad sziose dienose.noriu sziluma, maudykles ir t _ . . . I

nepriverstu

ZięgoVelio netekai,
Viską palikai.

0 ‘ką; lt t1 ne gerti ližeiga ’ 
Vyrueziai hikant, 

’O da ir iii kaili gali gaut.
Žmogelis girdėjo, 

Kaip gauja ruimelij sėdėjo, 
O kad butu ka pradejas, 

Tai butu-sveikas neiszejas, 
B u tu gera i iszmu szia ka iii, 
Ir ’ka tada daryti gali? 

Tai tokiu turime sziadien urvu. 
Kad jos nugarmėtu po velniu.

i •i

M. ZUKAIT1S 
451 Hudson Ave Rochester* N. Y<

d
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1

\nt J Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU9 

<• BALSAMUOTO/AS

Laidoja kanu. Numirėliu pagal Nao 
įausta mada

•nto mobiliu*pristato 
'-eikalam.

Parduodu visokiu, paminklus, dids 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to 
del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite, pas mane, nes aas gailu ju
mis pigiau geriau, parduoti negu kiti 
333-33* W. Centre St., Makaney City

Pigi preke. Taipgi 
visokiesa.*

♦ ♦ ♦

Ten kur prie juriu ir mariu. 
Ant vienu varduvių, 

Susirinko būrelis Lietuviu, 
Munszaines turėjo, 

Ir alaus nepavydėjo. 
Kada gerti nustojo, 

Kas tokis ant kelio pastojo, 
Nbrejo pradėti musztynia, 
Bet neįiusidave vaikiniu. 
Tik parasona panaudojo 

Gerai užsimojo, 
Ir viena ypa seme, 

O ta's pargriuvęs in grabe 
net vetne.

Isz to proves nebuvo, 
Ba kaltininkas ant keliu 

dienu pražuvo.
Vieni sake kad už tvoros tu

pėjo, 
Kiti kad vikade sėdėjo, 

Kaip toliaus buvo tai nežinau 
Ba jokios žinios negavau.

■įį 
I i 

ii®

labai pui- 
elektriku, 

kitbki 
dideli

'ii
1 

■if 
J

I

si1

ISztaisyk naujausi intaisymai, 
savo kakta,” kalbėjo jautriai poreziai, 7 rūmai, dideli lotai. 

t'd< namine spausdamas jam ranka: 
užima ir prie jos su mumis pas motina, nuo szios 

dienos [lerkeisk savo atszalima ! pastatyti
— mados ir tik liko ant 4 familiju 

Ignotai! suszuko IGdvardas ir nėiszpardudti todėl pasiskubin 
nei apsikabino susigėdęs

Neturiu noro prie jokiu žaidv- 
prie tuszcziu 

vien

ja paimti už rnoteri.
m u (zobovu), 
linksmybių, 
laime mane
t ovienio du sau j u.

4 4

Tai}) viską ta pripažinstu, Į triubeles balsas, t • 1 • • 1
Nei alpines 
nei banguo-

sluogdavau grynom uolom ant! ° kJld visada manos, kaipo se | janezio ežero oszimas, nei rege- 
labjau patyrusio, jimas tekanezios saules, 

prisipa- vaikymasis paskui laukinius 
žvėris neužstelbia tos mislies, 

tylėjimas kuri visus mano 
tas tavo visai man nepatinka;' slepia savo prieglobsti j(». •1 ...

baugiu virszukalnin, kurie ne
atsargiam tankiai

nesnio ir
k Jausdavai s i rodos,atsargiam tankiai smereziv

grasina. Bet dabar man viskas' žinstu, kad iszsiringima ta la- 
kitaip pasirodo. Neramumu, 
tik nubudima jaueziu matyda
mas tuos plotus.

“Ir kas yra
atmainos!” paklausė iszsigan- 
dusio szypsodamasis 
jas.

“A, ir tu ežia! labai man in 
laika; bet kokiu budu mes czio- 
nai susiėjome!”

“Norėjau pasijeszkoti keletą 
augalu,” atsake gydytojas 
“delko ir asz atsikėliau priesz 
saules užtekęjima, paskui tavo 
ir turėjau ta laime iszgirsti 
paskui tave ir turėjau ta laime

‘ramuma bai pagiriu, vienok

turi tas pasibaigt
priežasezia tos sziadien.

tavo iszrinktaja,
gydvto-

I

atsake

iszgirsti tavo su savim pasikul- 
liejima. * ’

Ignotas nusijuokė grasinda- 
masis pirsztu, kada tuom tarpu d * i . ' v i * . • i

“Tamsta Ignotai!
visas veidas užkaito.

“Tamsta Ignotai!” ’ 
gybytbjas su atvirumu:

kalbėjo 
; “Ka 

dabar žinau, jau plrmiaus pri 
jaueziau: myli Marijona. Dai
lus tas fneiles medis stipriai

ant broliszkas prietelvstes. ” 
4 4 I

eiksz Keletą lietuviu pirko ir labai 
isz to džiaugėsi. Namai ka tik 

naujausiosI pagal

jhuna kito, galima tnojaus insikrau-
dranga. Laikydamasi už ranku styti. Atvažiuokite pamatyti 
ėjo tiesiok ant namo, Marijona priesz pirkimą. Loėnininka ga

gu nekuria Įima matyti ant vietos kožna 
. Net baime, nes buvo persitikrinus, diena nu 2 TĮd 8 valandos po 

ir tai dar' saldus muzikos tonai (balsai) kad motina isz jos akiu prisi-

geidavimus seko paskui juos

Eik, svajotojau, pas neiszžadina užmigusios dvasios riszima prie Ignoto lengvai ga
gu tokiai? ir neiszszaukia jojo dalininky- los iszskaityti.

y

%

N

įvl
I 
Į 
i

piet, ir visn diena Nedeliomis 
arb?i kreipkitės ant adreso 

Pobt, B. Kriok
453 E. Market St.

Pottsville, Pa.

f L'
balsuose, tin!” tare Ignotas ir prisiarti

no su Marijona prie loXros nu- 
‘ ‘praszo- 
- ‘ ‘ Bra-'

Brangi mo-
t I v

juokavimais nuvedė daktaras stes harmoniniuose 
dvejojanti Ignotą, paeines ji Taip czinožia diena po dienai, 

skaus- sistebejusios naszlos: 
y y

suriko nudžiugęs dakta- 
‘ ‘Tamsta Stbrnbi’irg’iene, 

ežia noreik ilgai mislyti, tik 
palaimint insimy Įėjusiu s.” Su 

pertrauk- džiaugsilio asziirohiis isztiese 
dama ir nedrvsdama pakelt motina savo drebanezias rali- 
ant jo savo dailiu akiu. ■ kas ant gaivu savo vtiiku. Ne- 

“To tai asz nežinau, o tas ' giliojo nieko kalbeli, nes

už rankos, nuo uolotu kalnu.
Dailus sziadien rytas,”4 4 sa-

I

Pi
, 'U 

!'l>
M♦ ♦ ♦

Dzidorelis ir Petronėlė, 
Tai graži porele, 

Myhiojesi, 
Bucziuojesi, 

Ant karuko glamonisi, 
Meilei kalbasi.

Tai labai grąžei žiūrisi, 
Tik nekurto piktinasi, 

Ba meile atvira, 
Tai jau negera, 

Apie'tai bus gana.

(t.41.)
Bell Telefonas *>77J.pripratimai nemažina

ino, bot atpenez kiekviena rvta
Jaueziu di- vo!

prie vienos ras
ko naszle sunui, kuris jai pri- jaueziu ji augant.
ėjos prie lovos “laba rytu’ i 
pasakė. “Taip labai dailus,”! 
atsake Edvardas, žiūrėdamas 
per Įauga in maža darželi, kur 
Marijona sėdėjo, gėrėdamasi 
ganiais grožybėmis. O kad bu
vo tai szventa ;diena, turėjo ant 

| savo8 baltus drabužius o radus-

r v tu
‘Taip labai dailu 

žiūre
y

deli m’isiriszima
• merginos.

“Ir pri iauczia ji tamstai? 
užklauso Marijona,

o/ ’ >

me palaiminimo!
y y FAKTAI KURIAS PRTVA'

' ' . ' -į V r ■

LOTE ŽINOTI.

iszįdete savo szakiiis gihiniojc 
szirdies ir besiartiiidamas prie* •

ta dabino jos tamsius plaukus. 
“Nuo nekurto laiko,” tftre 
Edyupdas, sėsdamas prie lovos 

“Marijona labai pėr- 
gimuine; taip-gi Ignotas kas
kart mažiaus atviresnis su ma- 
nim;norecziau eiti isz laižybu, 
kad juodu viens kitam prijau- 
ezia. Bet kas isz to iszeitu, jis 
turtingas, o ji pavargus.

mo tinos:

y *

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS !R UNDIVIDED

PROFITS 2628,858.02

Mokame B-crta procentą 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigo 1 Sausio tr 1 ' 
Liepos. Mes norim kad tr Jus 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mete* ar dldaUa ,

vii

Doleris yra justi geriausias 
prletėlis. Mokslas yra galybe. 
Joigu žinote kaip czedinti do
leri, jtis visada galite tureli 
prietelin. Jeigu reikalausite 
kokio ta voro kuri mos piirduo- 
Hame, ateikite o suezodinsite

o tas1 giliojo nieko kalbėti, 
nežinojimas labili mane kanki- džiaugsmas atome jai žada. Ig

Pn^uocląme visokiu
prie bu- reikrilingu

(viitežiaus. ^lož’niu daiktu* khjonku ir

na. Dėlto kreipiuos prie tams- u6tas:htsisvėikino 
tos, isztirk szirdi merginos ir ir savb
jos prie manės jausmu.” Mari- khnclidi prisirengti 
jonos szirdis pradėjo smarkiai' siaiicžio fszlhibo
plakti, u didis skausmas apėmė!
jbs duszia. Ant galo ifezsidryso 
paklausti, katra biitu tai isz- 
nnktaja. *

“ Yra tai panele grymi- pa- 
i prooziu,1 prakilnios duszioą ku-

sh motina

prie bu reikalingu naminiu rakandu,
GYVENIMAS 3ZVENCZ1AUSIO3

Maruos panos

y*; EUvbrdas iazcjo su jttem o dak- fonografu ir t.t.<
'«■ • ..... L. WASOH (Yvaskeviczius) ‘

Upholstering and Hardware.
1139 Kast Mahanoy 8t. ,

(Ant Bkeisynės, tž-tos u! y ežios)
MAHANOY CITY/frA.

taras gtatėdainhsis užimanezia 
sėėrih liko prie laimingųjų

| 1 • Į * . ”

©ekanczįa diena šhvhžinvb 
priesz menka grintalto kelios 
puikios karintus, kriptas tuoj*

J; 5A80.H (Yvaskeviczius)

1139 Kast Mahanoy St.

Visa, pilnas apratsynuui apie 
Gyvenimą 8sv. Marijos Panos. 
96 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 26*

Puiki knygele

W. D. BOCZKAUSKAS.CO 
M ▲ O k M A v oNAHAJIOY CITY, PA

B BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pree 
^oą E. FERGUSON, Karterius

GRABORIU8 MAHANOY CITY

W TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIBTUVISZKAS

Laidoja kuiiue numirėliu. P 
automobilius del laidotuvių 
tinib, vtsellju, pasivažinėjimo Ir

..•N-

*10 W. Cnitrt jt, |l«hwwfy Ctry, F*.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Namine Priežiūra Mokykla 
Lankanczio Vaiko.

— Petras Kubilius, 
Grant ulvezios likos 
in koja 
šia.

sužeistas
Boston Kun, kasvklo- •l

kuris laike
per 45

Musu Skaitytoju.
Padekavones nuoPraeita Sereda vakare 

kun. <’zeana suriszo mazgu mo
terystes Margariefa Dalinskiu- 
te su Edvardu MeElhenney.

— Bosas David Hughes, 
taji dinsta prie

Read ingo kompanijos 
metus padekavojo už dinsta ir 
ffpiaikys pensije lyg smert. .Jo
jo vieta Suffolko kasyk losią 
"dfivine Jonas Davidson.

Seredoje paantrins pri- 
siega moten’stes

^altoriaus ponstva Juozai Alek
sa nd raviezia i, 1307 
Avė.*, kuriems ta diena suejs 

sukak
savo vmezevones.

o

Suffolko

ryszio prie

E. Mab..
25

motai arba sidabrines 
t u ves
szios atsibus tuja diena 
gas Czesna sudrutins mazgu 
ant kitu 25 metu laimingo pa
gyvenimo.

— Musu paviete randasi 
suvirszum 5000 moterių kurios 
nenori mokėti taksas o pa
ežiam Mahanojui yra daugiau 
kaip tūkstantis 

no vote no pej.

paviete*

M i 
kimi

kurios sako 
“no vote no pej.” Kolektoriai 
taksu naudos kitokį būda rin
kimo taksu nuo tuju moterėliu 
ar josios baksnoję ar ne.

— Per visa szia sanvaitia 
bus rodomas Karnavalas ant 
West End Parko ant 
Base Bali d raugu ves.

— Nauju West End ugna- 
osiu kompanijų paprasze Kea- 

dingo kompanijos idant paran- 
davoti szmota žemes ant D ir 
Centre uliezios ant pastatymo 
".amo. Badai kompanije sutiks 
uit praszymo.

— Septynių metu Antanu
kas, sūnelis Antano Delinskio, 
E. Pine ulyczios, radęs užrūdi
jusi revolveri, pradėjo ji trau
kyti ir ant galo kulka isz.szovo, 

ranka, 
žaiduli

Per visa 
rotiomas

»»

naudos

g

]>ataikindama jam in
Daktaras apžiurėjas 
nuvožė Antanuką in Ashlando
ligonini t i.

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

(tn

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa

ANT PARDAVIMO.

Namai ant vienos’ familijos, 
9 ruimai, sziluma, maudykles, 
szviesa ir kiti intaisymai. Lo- 

25 pėdu 
ploczio. Namas randasi po No.
350 K. Union St. Tamaqua, Pa. 
Kreipkitės ant vietos. (39

taa 200 pėdu ilgio per *.

$4.00
IN

NEW YORKA
ARBA 2 j

$5.00
Up-The-Hudson Upes!

Nedelioi 17 Moiaus >Nedelioj 17 Mojaus

i SpeeUUU trelngu Sohatim naktį.

Isz
Shamokiu ...........................
Mt. Carmel........................ 12:59 i!
Ashland ...............  1:51 ?i
Shenandoah ......................... 1:30 J
Mahanoy City...........................2:19 5 j
Tamaqua ............................. 2:46
Now York (Liberty St. ar) 8:20 > 
New York (W. 23rd St. ar) 8:40 ri

Pasažierai del Up-thc-Hudsun )1 
pi.ims laiva apleidžiant Jersey | 
City 8:20 ryte, 
isz laiko.
■GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 
Jersey City 8:15 vakare pagal 
senovės laiko.

4

Ryte 
. . 1 :()0 
. 12:59 
. . 1:51 

. 1:30 
. . 2:19 
. 2:46

Pirkite tikietus

Panedeli 15 Juniaus
Specialiszka su palydovu ekskur- 
cija per 4 dienas in Washingtona/ 
D. C. Visi ekspensai apmokėti. 
Apie daugiau* nformacijos raižy
kite pas. G. O. Roper, D. P. A., 

Williamsport, Pa.

ftalAŽinkelio

Szimas Butkeviczius isz 
(arti Pottsvilles) 

in sveczius pas Kil- 
1029 W. (’entrv ulvezios 

szeimyna, nu- 
vieimolikta va- 

nvgyva.

Seltzer City 
at važiavęs 
vius, 
pasikalbėjas su
ėjo gult. Apie 
landa rado
Ausztra peržiurėjas neba.sznim- 
ka ir nusprendė kad Butkevi- 
czius mirė nuo paprastos prie
žasties.

— Praeita Sereda 
(‘zeriH’ckis isz

.1' IM

Juozas 
Heights likos 

ant vietos užmusztas, o jojo bo
de Szimas Prbanaviezius, 217 
JC. Llovd ulvezios likos smerkei 
sužeistas per nupuolimą ang- 

Maple 
Abudu likos 
koki tai laika ir po dvieju va- 

pasiseke atkasti nelai- 
Velionio pirma pati 

septyni metai a d gal apsi- 
Ikiliko asz- 

tuonis vaikus. Laidotuves atsi
buvo Panedelio rvta su bažnv- • • 
linems apeigoms. I’rbanavi- 
ezius likos nuvežtas iii Ashlan- 
do ligonbutia.

f Vincas Jurkevicziiis, 500 
ulvezios 

ligonbut i 
iii kur buvo 
s 12

I i 11
nupuolimą an 

Hill kasvklosia.
užgriautais per

landų 
mingus. 
mire 
vesdamas su kita.

apeigoms.

lu i re Ash- 
praeita Ket

au vežt a s 4 
vdvtis. Velionis turi*-

Is. (’eiit re 
lando 
vergą 
Mojau
jo apie 55 metus.

t Morta, mylema pat i Viii- 
mirė praeita Su 

dukteria Klara
Poplar

eo \’ailioiiio, 
bata pas savo 
Karutienia ant 128 E. 
•di., sirgdama vos kvies diena-:.
Velione turėjo (»0 metu, paliko 
vyra, t ris suims ir dukteria. 
Laidotuves atsibuvo l’larninki* 
su bažn\tiiiem? a peigomis.

NORI BŪTI 
AMBASADORIUM.

Mrs. Lindsey Patterson, isz 
Winston Salem, N. C. gimus 
I’eiinsy 1 vanijoi, stengėsi aplai- 
kvti dinsta ambasadoriaus in 
Siama. Du metai adgal jiji bu
vo kandidate ant kongresmon- 
kos bet negavo.

$5.00
Trcinai a

batos ryta 30 Mojaus.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
PER DECORATION DAY 

Subatoj, 30 Mojaus.
IN TEN 1R 
ADGALIOS

pleis Mahanoy City 9:05 
Petnyczioi vakara 29 Mojaus.

Pribus in Niagara Falls 6:15 Su-
|

Grįžtant apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare sutojant prie ztu 
paežiu stacijų kaip ir važiuojant.

į Leliigh'VMlejr
Rnilroii<l

Vlfaltait'i ef The
I

• ■ . -ir— --- ---- - - . ' -

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 43G-438 E. Centro St. Atsi- 
Rzaukite in “ Saules’’ ofisą.

C HAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Publi. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, ass jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavo j u namui 
ir kolektavoju randas.

Kuomet vaikas pradeda lan
kyti mokykla, kokius dalykus 
tėvai privalo prižiūrėti kasi ink 
jo sveikatos? Žodžiai, 
da lankyti mokykla 

paprasta 
name

kiok laiko privalo praleisti ant 
szviežio oro, kiek laiko rnank-

“ prade- 
tuoj pri

mena paprasta ryti ik* scena 
kiekviename name — mums 
visiems ta scena labai nepatin
ka ir ųenorime mislyti apie ja, 

jau sziadien 
atsikartos, 

bet ant rytojaus vėl tas pats. 
Ta scena mums perstatų kaip

tlkftfie,

DIDELIS PATRIJOTAS.
Laike egzamino publikineje 

mokslaineje profesorių O’Day 
užklauso Mares Gražintos:

— Kas buvo pirmutiniu 
žmogum ?

Mariute atsikėlė ir su dide
liu patrijotizmu atsake:

—- Jurgis Washingtonas — 
pirmutinis laike kares, pirmu
tinis pakajuje ir pirmutinis

i atyda ir 
Lai Dievas 

jums duoda sveikata 
Saule” ant ilgo laiko.
No. 9788. P. 1).

Tribarcziu kaimo Lietuv'os

skaito su didžiausia 
suprantu viską. 1

i i

Siimcziu tumistoms szirdin- 
ga padekavonia už teip bran- 

i szir- 
dingai aeziu kaip o ir prisiun- 
tinejima regulariszkai laikrasz 
ti “Saule.
broliui už užraszima man teip 
naudingos dovanos. Jusu laik- 
rasztis yra geriauses, nes kito
kio nemėgstamo skaityti. Duok 
Dieve jums geros sveikatos ir 
ilgo pagyvenimo.
No. 13472. —

sztiniinui, kiek įniko pnsilso.ii- g(!K (lf(VnnilH „jį k„ tAl-iu
Duodu žinoti kad aplaikiau 

kalendori ir luikraszti ‘Saule’ 
ųzirdingai aeziu. 

Turiu piTpažyti kad jusu laik- 
rasztis yra gerfauses ir teisin- 
giausos ant viso pasaulio, nes 
asz daug skaieziaiC visokius 
laikraszczius, bet man geriau
sia patinka, “Saule.

mui i r'kiek laiko atlikti namini 
studijavimo dauba. Alinantieji 
vaikai reikalauja szviežio oro 
ir saulėkaitos. Nuo penkių iki 
deszimts arba dvylikos metu 
amžiaus kasmet turi augti apie 
penkius svarus. Po to amžiaus 
beveik dvigubai auga. Bet vai
kai negali sekti auginsi uju pri
pratimus. Turi iszvengti fizi
nius ir protinius nesmagumus. 
Kad nors reikalinga visoki ju
dėjimai bet visliek neturi per
daug pavargti.

Jie 
maisto proporeionaliai savo 
svarumui negu suaugę, 'farp ii 

vaikas neturi ir 12 metu, sakoma kad reika- 
atlikli |lauja beveik ;/i dalius tiek kiek 

vyras,

t !

rvt ine t > ffeipgi dekavoju ir už ka tariu

litfs TiKtjne, kad 
paskutini syki ji

Ta scena mums perstoto kaip 
$iWwyia mobiliai prikelti vai
ku. Galu gale, vaikas atsikelia, 
neturėdamas daug laiko grei
tu nurija pusryezius 
bėga in mokykla.

Kuomet permažai arba neuž- 
tektinai valgo tas labai kenkia 
žlebcziojima ir 
užtektinai

da rbus

J. S. isz Lietuvos.

ir lėkte
reikalauja 
proporeionaliai

(langiaus

Dekavoju už teip puikius 
kalendorius ir “Saule” 
da ne esmių skaitės kaip gy
vas esmių. Musu visa szeimyna

už
kokio

” Kolei a.sz 
gyvas busiu skaityti jorf nepa- 

Dabar i 
Saule“ ir gyminem 

va.
No. 10102

liausiu.
4 l

užraszvsiii
4

is iii T.ietu-

pakajuje 
szird vsia....

Profefioris 0 ’Day
Mariute:

— Negerai, pirmutiniu žmo
gum buvo Adomas.

‘‘ I Mariute nusztilo, bet tuojaua III i •.!__

sulaikė

i

J. K.
Hartford, Conu.

vėla atsiliepė:
— Nežinojau jog ponas pro

fesorių turi
koki ten foreigneri — svetim- 
žemi. *

ant minties apie

dienos nu-

Kuomet nors 
netinkamai su

energijos 
, greitai 

vargsta ir nesinori valgyli vė
lesnius valgius, 
vienas valgis
valgytas yra sunku vėliaus da- 
valgyti. Ir ta pati galime saky
ti kuomet pergreitai arba ne
tinkamai valgo.

Mokyklos, invairiais budais, 
bando prižiūrėti vaiku sveika
ta. Tas laikas jau praėjo kuo
met mokvklos lik lavino vaiku 
protus ir nekreipė jokios
dos in kurni. Daugelis isz jusu 
g\ veliate vietose kur 

gydytojai prie 
kyklu, kurie regulariszkai per
žiuro visus vaikus, ir vaikams 

valgius kuomet jie

ai v

slauges ir

pagamina

randami
mo

-negali eiti namo pavalgyti, ten |
su

suaugės vyras, ir suvirsz 12 
metu reikalauja kiek suaugės 
vyras, nes maistas netik turi 
užlaikyti kuna bet reikalingas 
iszsivystijimui. Ir geras, svei
kas maistas patartinas nes vi
duriai negali virszkinti visokį 
maišia. Nebandyk vaikams 
duoti naujus valgius. Vaiko 
kūnas reikalauja
vila,minu. Kaulai ir dantys rei
kalauja kalkio ir fosforo, krau- 

! jas reikalauja geležies. I’ienas, 
kiausziniai, daržovai ir vaisiai 
turi tas ypatybes. Grudai už
ima svarbia vieta ' ir priduoda 
szi Imuos i r energijos. ’

bubi lygiai 
nesyki buvo

Nebahdyk
valgius.

mineralu ir

OWNS A GOLD MINE
and doesn't bother

vaikai apsipažysta
n isz k a
reti savo kimu?
riju geriausiu žinovu.
paisant kiek gero mokyklos 
vaikams bando daryti, visa at
sakomybe guli ant tėvu.

Lankant

ilsinč
rygiena ir kaip prižiu-

>ul vg inst ruk- i .. i tuiai ne-
gero

mok vkla

\ .ilgiai privalo
Jau

pieno svarbumu.
balansuot i.

'raszyta apie
Nei \ ionas kitas maistas neuži

Jeigu vaikai 
negali' gerti, ji galima

I va rtot i iii va iriais budais.
I\ uomel 

rei kalanja 
|rug

nia pieno vieta, 
pieną

pranta regulariszkumo. 
vaiku, kurie pri-

vaika <, 
pirma syki, galima sakyti, pri- |lauja.

prie 
Nedaug yra 
prate prie regulariszkumo na
mie, ir tiems vaikams netaip 
sunku priprasti prie mokyklos 
gyvenimo. Bet visiems kitiems 
vra labai sunku.

Motinos turi suprasti, kad 
vaikas turi anksti atsigulti. .Jis 
reikalauja keliu valandų dau 
ginus miego negu auge-s. Nu- 
sprensti kiek valandų jam rei
kalinga patartina leisti miego
ti Sukatoje, Nedeldienyje arba 
kitoje szventvje kiek tik jis no
ri. J’egul anksti atsiguli kad 
kita ryta galėtu natūraliai al
si kelti.

Tėvai turi prižiūrėti, kad 
vaiko namines valandos*tinka-

reikia

arba
vaikai užsispyria 
saldainiu

zeziu tai ju kūnas to reika- 
Praszaliuti tuos norus 
reg u lu v i szka L -va i k a m s

duot i mait ingo maisto.
Geras maistas, regulariszkas 

mankszl inimas, 
miegas, geri, tinkami sveikatos 
pripratimai, pasilsėjimas už
ima pirma vieta tinkamui iszsi- 
\ yst ijimui.

Vaikai patys 
gerai sukramtyti 
žiūrėti savo dantks 
tukt i na i vandens,

regula riszkas

turi priprasti 
maistu, pri- 

, gerti už- 
szvariai už

laikyti kuna, tiesiai stovėti ir 
vaikszezloti, ir visus kitus hy
gienes dalykus.
viską mokina,

Mok\ klos (a 
bet vra tevu 

priederme prižiūrėti kad vai
kai tas vivsas taisykles atlieka.

Geriausias laikas priprasti 
prie tu pripratimu vra priesz 

—E. L. J.S.mai padalintos. Turi paskirti lankant mokykla.

1
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’ PREZIDENTAS VOKIETIJOS HINDENBURGAS.

■iŠ

I

ir kolektavoju randas. Insxiurinto 
namas ir lornicsiua. automobilius t.t

Kampas Catawissa ir Market St.

Sztai naujauses paveikslas iszrinkto Vokietijos preziden
to generolo Hindcnburgo. Kaip valdis Vokietija tasai kaizeri-

TVW1I vi i ui n i i i uv

TURI AUKSO KASIKLA
ir nesirūpina apie 
iszkasima aukso!

Ka sakytumėt apie toki žmo
gų kuris turėdamas kasikiu 
aukso, neturėtu drąsumo iszim- 
t i ta auksu.

,Jisai dirba del užmo-
Jisai neturtingas

teipgi.
kesezio arba algos, lygiai kaip 
ir jus. Ir ka (langiaus, kad jisai 
galėtu panaudoti ekstra pinigu 
jeigu žinotu kaiti juos gauti — 

galėtu-*’
ekstra Įiinigu. 

žmogus su

turi but •

teip lygiai kaip ir jus 
met panaudoti 
Bet ežia raudasi 
aukso kasikiu, ir jisai nesirūpi
na apie iszėmima to aukso.

Bet neprivalote 
per daug kaltint, 

į turite kasikiu aukso

jus ne iszdirbinėjate ta kasikiu 
kaip privalo. Jusu liuosai gu

dinti suezedinti pinigai yra tai 
juso aukso kasikiu. .

Bet aukso kasikiu
iszdirboma idant iszimti auksu. 
'Tas pats ir su jusu suezedi,litus 
pinigus. Jeigu juos priversite 
prie darbo tada jie jumis (lan
giaus pinigu uždirbs. Idant ta 
padarvt i, 
1NVESTYT1. 
ji'igu 
j ’referred Stock’a 
kyšite procentą $17.50 kas tris 
meiioius nuo szitos kompani
jos.

turite tuos pinigus 
Daleiskime sau 

i n vesi t e $1000 in musu 
tada aplai-

už tai jin
nes ir jus 

ir gal ir

Pennsylvania Power & Light Co.
Jeigu butumet investine tik $1000.00 in szitus szerus, tada kada jie buvo pirma karta 
,parduodami Liepos menesije 1920, tai butumet aplaike procentą iki sziam laikuj ,tai yra

y

iki 1 Balandžio, net $332.50 ir tokiu budu sziandien butumet turtingesni ant $332.50.

Iszkirpkite ir prisiuskite del pirkimo szeru arba dėt informacijos.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in[] meeting your requirements)
[] Please send me free copy of booklet telling more about your

♦

*

į

Pirkit szerus 
no bile kokio 
s žios kompa
nijos darbi
ninką, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite. kuponą 
o gausit pil
naapraszima

Preferred Stock and the Company.
[] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock

at price of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

Send

[] 1 wish to subscribe for ........... share? y.o^r Preferred Stock
on Easy Payment Plan of $10 per share, apd $10 per share 

.per month until $100.00 and accrued dividend per share has 
been paid.

[] Ploase ship...........shares your Preferred Stock at $100.00 and
accruded dividend per share with draft attached through

Name of your Bank
Name 4

Turim depar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa- 
vo ežerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

Streęt

City .

• • • • •




