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SAPNAS sesers surado 
DINGUSIA SESERĮ.

Harrisburg, Pa. — Mrs. Ste
lla Shearer, 23 metu, dingo isz 
namu apie tris dienas ir niekas 
nežinojo kur jiji pražuvo. Jo
sios sesuo Mrs. Miller ana die
na sapnavo, buk josios sesuo 
randasi ledinyczioje (aisbak- 
syj<‘)- Paliepė savo vyrui nuei
ti pažiūrėti ir isztikruju rado 
seseri inkimszta in ledi n veži a 
szale namo. Matere buvo labai 
nusilpus ir nežinojo kokiu bū
du jiji gavosi in taja vieta.

PAAUKAVO GYVASTĮ 
UŽ VAIKUS.

Wilkes Barre, Pa. — Iszgel- 
bejas savo paezia ir (lukteri isz 
dngnnczio namo, William 
Owens, 4.5 metu, gyvenantis 
Avoca, arti czionais, žuvo 
liepsnoje, stengxlamasis gelbė
ti savo du sunūs, 14 ir 5 metu, 
ir visi trys sudegė 'ant smert 
kada sienos sugriuvo-

namo, 
metu, 

czionais,

DAUG AUKU 
AUTOMOBILIU.

New York. — In laika sze- 
sziu menesiu, czionaitiniam 
mieste automobiliai užmusze 
514 ypatų, arba 19 daugiau ne 
kaip praeita meta tam paežiam 
laike. Pasažierinini automobi
liai užmusze 225, t roką i 178, 
taksos 86, bosai 18 o motorcik- 
liai 7. Sužeista 8,426 po visas 
dalis miesto.

DVI SLAPTINGOS 
EKSPLOZIJOS.

Utica, N. Y. — Dvi slaptin
gos eksplozijos kurios kilo 
czionais— pirmutine Italijonu 
dalyje miesto o kita kitoje da
lyje miesto, sugriovė tris na
mus, padarydama bledes konia 
už puse milijono doleriu. Pali
cije aresztavi>jo du nužiūrėtus 
boinbiniūkūs, kuriuos uždare 
kalėjime.

Priežastis 
nesutikimas tarp Italu kurie 
po tam afkerszino vieni ki
tiems. Dvideszimts ypatų likos 
sužeista.

menesiu,

eksplozijų buvo

GERIAU NUŽUDYTI, NE 
KAIP VIENS KITA 

KRAMTYT.
Chicago----Petras Marek, 40

metu, nužudė savo paezia kir
viu isz priežasties nuolatinio 
szeimyniszko nesutikimo ir 
kasdieniniu barniu. Po nužudi- 
nimui paežius, norėjo pats sau 
atimti gyvastį, bet likos iszgel- 
betas in laika.

Marekiene, asztuoniolika me
tu adgal pribuvo in Amerika, 
dirbdama sunkiai skalbiny- 
czioje idant uždirbti ant laiva
kortes savo mvlemui kad atva
žiuotu pas jaja ir su jaja apsi- 
paeziuotu. — Taip tai atsilygi
no moterei už josios gera szir- 
di.

SUPLAKĖ BAISIAI
MOTINA 22 VAIKU.

Harrisburg, Pa. — Ona Sto- 
ak, 53 metu senumo, motina 22 
vaiku, buvo* tikra nevalninke 
savo vyrui. Ne tik ka užsiim
davo namine gaspadorysta ir 
dažiurejimu dideles szeimynos, 
bet da turėjo prigelliet savo 
vyrui ant ukes. Ana diena Sto- 
ak užpyko ant Onos, kad toji 
pasiprieszino priesz vyra idant 
jisai ncplaktr arklio, kuris 
trauke sunku vežimą prikrau
ta malkomis. Vyras nulipo nuo 
vežimo ir pradėjo plakti pa- 
czia. To'buvo moteriai už daug 
jfftlngmjfl|ąszii:dinga vyra ap- 
akunde. .. ; m JXJJHitL

SACCO IR VANZETTI GAUS 
PERKLAUSYMĄ B2>a 

AUGUSTO.
AnnrltistniBoston, Mass

Sacco ir Vanzetti aplaike per
trauk y ma mirties lyg 22 Au
gusto ant tolimesnio perkrati- 
mo juju teismo. Gubernatorius 
susimylėjo ir porkelo diena 

nuo Seredos lyg tammirties 
laiiku.i.

Anarkistu advokatai apelia- 
vojo net pas Popiežių idant ta
sai užbartu už jn’ju paliuosavi- 
ma. 'baigi nors anarkistai neti
ki in Dieva bet paskuiineje va
landoje szaukesi pagialbos Jo
jo impedžio.
TURĖJO 23 PACZES,

BET NE VIENA 
JI NEMYLĖJO.

George 
Schultz, 68 metu, kuris radosi 
Sing Sing kalėjimo ir kuris tu
rėjo daugiau paežiu ne kaip jo- 

, įniro ana
-ju jojo paežiu-

jo draugai kalininkai
diena, bet isz 23 
liu, su kurioms buvo apsipa- 

, ne viena neatsiszauke 
atsiimti jojo lavona.

Priesz minti padavė jisai kalė
jimo dažiuretojui adresus tik
tai dvieju paežiu nes likusiu 
nežinojo ir buvo užmirszes kur 
josios gyvena.

ežia ves, 
idant

Paskutines Žinutes.
' Liverpool,

Du

Angliję. — 
rys žuvininkai kurie likos isz- 
neszti ant mariu, maitinosi tik
ta su tfimis ikrekereis per asz- 
tuones dienas. Laivas juos su
rado ir iszgelbejo nuo bailinęs 
mirties.

1! Plymouth, Pa. — Polici- 
janthas S. Hobbes isz Filadel-t 
fijos, kuris radosi ant vakaci- 
jos, sužeido 4 metu Aleksuka 
Žalikovski, kuriam turėjo nu
pjauti koja Mercy ligonbutej.

11 Creamery, Pa. — Kokis 
tai niekadejus gavosi in tvar
tą C. Bean, iszpjaudainas lie
žuvi jo arkliui kaipo kersztas 
už kokia tai skriauda.

U Clearfield, Pa.
szimtai anglekasiu Armstrong 
paviete
priesz sūdo paliepimu idant ne 
pikiuotu prie Kittaning kasy
klų likos aresztavoti.

U Duquesne, Pa. — De- 
szimts ypatų tarp tųjų motina 
ir josios trys sūnūs likos aresz
tavoti už dalybavima muszije 
su steitine policije prie Avella 
kasyklų. Apie szimtas žmonių 
dal y 1 >a vo sum i szi me.

1f Duluth, Minn. — Mrs. 
Emma Wilson, ana diena likos 
nubausta kalėjimu už girtuo- 
klysta ant 30 dienu. Yra tai 114 
kartu už ta pati prasižengimą 
szimet.

11 Robbinsville, N. C. — Du 
anglekasiai likos užmuszti o 6 
sužeisti eksplozijoj Tallahassee 
Power Co. kasyklosia.

H Washington,
Valdže nutarė nedaryti ariel
kos del medikaliszko tikslo 
tikslo, nes sako geros arielkos 
yra užtektinai del ligoniu, (bet 
jos negalima gaut!)

11 Camden, N. .1. — Apie 
deszimts žmonių likos sužeisti 
per baisia viesulą kaime West 
Berlin. Stogai, gon kėlės ir ma
žesni namai likos nuneszti an? 
keliu myliu. i
PASISKA1T1MO KNYGELE No. 199
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Drebėjimas Žemes Sugriovė Moteli Palestinoje.

r ■<
t

......

***T*

.’****■_
X

1

/.

✓

•>

i

l
i:'II

j

4

W. D. BOCIKOWR1I, Pre«. & ■< 
V. W. BOCZ1OWSKI, K4itor 39 METAS

□

'v:‘
I

M

>-■-•k « ■ . /*

$
X-

I f
i - J. 1

M
f

H į. _įA- ' 

SI
S h
V

/v/m .;ii ąj

i'''

-

a

ISZ LIETUVOS SUDEGE

> 
f
I 
I 
I 
t

»
> 

t r

J
ii 
; ♦

1

š
I? '

V q
t < ' J®

R V r < *

>A Į*

3 I
■» ri

S:
į

<■

$ £ S

i
' t

> J
1 M

j. .fe
8x

iždi

Į'
i

rz>.v

H
t
|:$i; .v

J'.*
•’M*

/u'

r
>■] > <

X

ihM

► ■*<<<
•> . ' *

a.

v

Ml

ir kitko
‘4 Ri nguva 
ras buvo 
sunku buvo ir užgesinti

■ t 'iJĘįyjjį* “

:> r’,

*W* J■*
i' <

...... jfe f

n-wi!
i

pasienio Ik
'kad Liepos

Stano-

{.‘ I II.IW IBI

I 
pi): 
Iii

* ■ x*
X

i
t»< 1 • i i o ij

...Ui
■ ' ■ ¥:

j-
i:

i

u
1

.jf^*'**

:U:

IT
>' <■

r

LENKAS NUDURE 
LIETUVI.

Isz Šeiniu ap8kr., 
rajono pranesza,
13 diena nakli netoli 
visko Kardono kilo szaudvmas 

triukszmns Lenku 
Iszauszus dienai suži-

“RINGUVA.”
Kaunas. — Liepos 17 diena 

užsidegu aliejaus, dažu, tepalu 
gaminimo fabrikas .* 
” Sancziuose. Gais- 
nepaprastai didelis, 

, nes
doge aliejus. Didžiausi inspudi 
daro reginys, kai nuo kar.-zezio 
su anuotu sznviu trenksmu 
sprogo aliejaus stalines, de
ganti aliejaus kamuoliai augsz- 
tai iszszokdavo in padanges ir 
vėl atgal krisdavo in 
jura. Isz “Kinguvos” 
griuvėsiai. Nuostoliai labai di
deli, nes fabrikas buvęs labai 
gerai i n rengt a s, pasižymi'jes 
gera prekių kokybe ir turėjęs 
gera varda užsieny j.

sandeliuose su-

nudure 
gyventoja 
Nužndžiu-

<
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Kaip smarkus buvo drebėjimas žemes Palestinoje, galima dasiprast isz szio paveiks
lo, kuris parodo sugriauta hoteIi Jeriche, kuriamo žuvo keliolika žmonių ir daugeli sužeido. 
—-------------------------------------------------------------------- ------ ------ !--------------------------- ------------------- --------------- ------------------ -------------------------- ---------------- --- -------------- ----------------------------- --- -------- -

Isz Visu Szaliu VELA DREBĖJIMAS
JAPONIJOJ

VAIKAI SUARDĖ
SZEIMYNA

J»° K i nguvos 
doge ir ten užvakar sukrautas

CP-

BETVARKE

MOTERES VALDO
VYRUS

VYRAI SĖDI NAMIE, MO
TERES VALDO VISA 

KAIMA IR DIRBA 
VISOKIUS 

DARBUS.

Buku, Bosiję,
>

jieniM

Nesenoi li
kos atrastas sztamas moterių 
kurios laiko savo vvrus užda
rytus namie duodama
visokias vigadas ir sėdi namie 
kaip kokie ponai, o moterėlės 
viską dirba. Tasai sztamas mo
terių likos surastas d i strik to 
Zakat ai, per moksliszka dran- 
guve Azerbažane.

Tasai sztamas bobiszku val
dytoju yra žinomas kaipo Yo?> 
sajai, paeinanti isz Dagostavo 
tautos. Moteres lojo sztamo, vi- 
siszkai valdo savo szeimynas, 
padaro sudus, ir sutaiko nesu
pratimus tarp kaimynu, o sa
vo vvrus ir sūnūs laiko d i- v

džiaugiamo dykume kaip ko
kius ponus, nes tai yra didelis 
nužeminimas idant vyras dirb- ir
tu ant užlaikymo szeimynos.

Moteres yra augąztos, laibos 
ir patogios, juodbruves, 
kaziszko tipo.

Vyruczei argi tai ne 
tame sklype del vyru ?

ir sunūs

Kau-

rojus 
Bet ant 

galo reike ir tai primyt 
tiejel vyrai randasi tikroje no 
laisvoje, nes nevalo jiems nie
kur iszeiti, o jaigu bobiszkas 
sūdąs dagirstu kad katras isz 
juju vyru nors dirstelėtu 
kitos moteres, 
nubaudžia mirezia.

ant
tai ji tuojaus

TURKAI UŽGINA
KUNIGISZKUS RUBUS.

Konstantinopolis, Turkija.— 
Pranesza, kad Turkijos vyriau
sybe netrukus iszleisianti pa
liepimą, kuriuo munsulmonu 
kunigams bus užginta rodytis 
ant ulycziu savo tradicinuosc ’ t • 1 1 *

Puiki Pasaka apie Juoda Peria —> 
Bausme Dievo
žinos — V ir o kas Snierties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubildjinlo po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike —• 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .16c.

W< Q. BOCZKAUSKAS - CO„ 
,,MAHANOX C|TY, PA, H 
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Klausimas Sav-

VIENAS ISZ SMARKIAU
SIU DREBEJIMU ŽEMES 
KURIS PADARE DAUG 

BLEDES.

VAIKAI PADARE SZPOSA 
GARNIUI, DABAR NETURI 
MALSZAUS GYVENIMO.

kor.) —T !

menesi lijo be

Panemunes tiltui statvti 
montas — 4,800 statiniu. Nuo

K i nguvos” 
ir “Drobes” fabrikas, kuri* 
taczian pasiseko užgesinti.

MIRE KUN. VILKAS.
Kaunas. — Liepos menesio 

23 diena pas savo broli Grai- 
žiunuose mirė Karmėlavos kle
bonas kun. Vilkas.

i i buvo užsidegęs 
fabrikas,

i

vienas isz

daugeli namu 
Daug 

bet mažai li-

London. —■ Drebėjimas že
mes, kuris buvo 
smarkiausiu in 30 metu atlan
kė Japonije praejta sau vai t ia, 
sugriaudamas
Fukuszima if Sondan 
žmonių sužeista 
kos užmuszta. Drebėjimas taip 
gi davėsi jaust Tokio ir Yoko^ 
haniojo, kur tukstaneziai žmo
nių iszbegiojo isz narnu ant 
kalnu. Ziegoriai sustojo, tele
grafai ir telefonai, sutruko kai
po ir geleži n kolei likos suardy
ti.

Drebėjimas davėsi jaust per 
dvi valandas. Panaszus drebė
jimai žemos davėsi jaust ir ki
losią dalvsia svieto.

Tai bus tikros 
Nežinia

SZESZIAIS AEROPLANAIS 
ISZ EUROPOS IN 

AMERIKA.
Londonas. — J ei A liauti ko 

mariu oras nebus blogas, tomis 
dienomis — szia savaite — net 
szesziais aeroplanai Europenat 
lakūnai žada leistis isz Euro
pos iii Amerika per Atlantika. 

lenktynes,
kurios tautos eropla- 

kad jias pirtriutinis pelnys perskrl- 
dimo garbe.

Šioj nepaprastoj ir pavojin
goj kelionejrengias du Prancū
zai, trys Vokiecziai ir vienas 
Anglas.

Be to, da gal szia savaite 
oru per Atlantika gales gryžti 
žinomas Levine, kuri lakūnas 
Chamberlin nesenai oru nuvo
žė isz Amerikos in Vokietija 
Columbia monoplanu.

y

szia

Varszava. — Ja rognfie vieno - 
šia gyventojai užtėmi no nepa
prasta krutėjimą tenaitiniu 
garniu,

krutėjimą 
o buvo tai isz sekan- 

czios priežasties: Pradžioj me
to keli vai'kai inlipo i.n sena 
medi, ant kurio gyveno sau 
malsziiii pora garniu. Vaikai 
iszeme pataites kiauszinius o 
in vieta gaminiu indejo indi- 
kines. Pataite iszperejo indi- 
kus ir tas buvo priežaste su
ardymo szeimyniszko gyveni
mo tarp poros.

Garnys iszmote indikus isz 
lizdo, o 
kraujo ir apleido. Kada gar
niai iszleke in sziltesnius skly
pus, pataite taipgi bando su 
jais iszlekti, bet josios nepri
imta in pulką ir da garniai ją
ją gerai suplakė. Sugryžo nu
liūdus pataite in savo lizdą ant 
seno medžio ir gyvena pati vie
na, nes jokis garnis nenori su 
jaja siisidraugaut. Garniai da
ro jai visokius szposus ir 
duoda gyvent malsziai.

ir didelis 
p u sėjo, 
nota, kad triukszmo motu Len
ku kapralas durtuvu 
Stanovisko kaimo 
Karbauska Prana.
sis kapralas yra suimtas kartu 
su Stanovisko kaimo gyvento
ju Sadaraviczium, kuris nugir
dė kapralu ir prikalbėjo nužu
dyti Karbauska.

LIETUVOS PREKYBA.
Kaunas. — Per pirma pus

meti sziu metu isz Lietuvos 
svetur iszvežta prekių už 129.8 
milionus litu, o pirkta isz sve
tur uį 120 milionu litu

SAKYTUM,
' GAMTOJE.

Rok isz k i s. (“V.
Visa Birželio 
paliovos; labai žeme permerkė
ir supluko. Nuo Liepos 1 die
nos stojo kaitra ir Rokiszkic 
valscziuje iki 20 diena nėra 
buvę lietaus. Del sausumos žir
niai ir bulves geltonuoja; dide
les 'kaitros žirniams nuvirino 
žiedus. Ka nors veikti su žag
re jau nebegalima, nes žeme 
taip sutraukta, kaip degta plv- 
ta.tVietomis yra buvę lietaus, 
bet jis buvo nelaimingas, 
žintu ir Obeliu,
Pandėlio valscziai labai nuken 
tėjo nuo ledu; perkunelis ne 
mažai sudegino triobu ir kele 
ta žmonių užmusze.

NAIKINKITE MUSES

paežiu subadė lyg

nc-

G,000 KINU UŽMUSZTA, 
18 SUŽEISTA.

Shanghai. — Pekino kariu- 
inene priverto Nacijonalistus 
trauktis szalin isz Pengpu in 
Pukov. Daug sužeistu likofe at
vožta in Pukov- Paskutiniame 
muszyje Naei'jonalistai neteko 
6,000 užmuszta ir 18,000 su- 

Sun Chuan
arm i jo paėmė Yan

žeista kareiviu, 
lytingo 
chow.

O*. 
o

Ju- 
Panemunio J

Jei bus 
greit lietaus, tai szimet metai 
bus neblogi; rugiu visur ma
tosi geru; tik sodnai tuszti.

LENKAS NUSZOVE VAIKA.
Perlioja. — Daug kas pasau

lyj didžiuojasi nepaprastais sa 
vo darbais ar iszradimais, o 
Perlojiecziai gali pasauliui tik 
pasiskusti savo vargais ir 
aszaromis. Neužžele dar Lenku 
kareiviu nužudytu Lietuvos 
jaunuoliu kapai Merkio pa
krantėj ir vėl jau pasiliejo Per
lojoj nekaltu Lietuviu kraujas. 
Sziu metu Birželio 25 diena 
Lenku kareivis nuszove naszles 
Rožes Baublienės septintu me
tu sunu Stepuką. Nužudymo 
priežastis sfi: Lenku kareivis

vargais

ėjo su mergina gatve. Stepukas 
žaidė.

kunigu rūbuose — turbanu Ir 
ilgomis spalvuotomis skrais
tėmis. Kunigiszkus rublis jie 
gales dėvėti tik savo meczete- 
se-bažnycziose.

TROCKIS PRASZALINTAS.
Moskva. — Leonas Trockis 

ir Gregorius Zinovief likos 
praszalinti. isz
Komiteto per Komunistu par
tija ir atimta jiems visa galy
be. Per suvirsz visa meta Troc
kis su Zinoviefu buvo prieszin- 
gi Komunistu pareigoms ir to

lu h

Centraliszko

del likos praszalinti.

ATRADO KAULUS ŽMONIŲ 
4,000 METU SENUMO.

Pnc'k, Lenkija. — Czionais 
profesoris Juozas Kostrzewski 
su kitais mokslineziais atkasė 
prie Balliko pakraszcziu kelio
lika žmogisz'ku kaulu, kurie 
gyveno ant szio svieto nema
žiau kaip 4,000 motu adgal.

Profesoris Kostrzewski isz- 
kase visus kaulus trijų žmonių, 
kurio radosi sedinezioj pozici
joj. Prick tam surasta daug vi
sokiu innagiu kokius tada žmo
nos naudojo.

Tyrinėjimai eina toliau ir da 
vis suranda tolimesnias sono- 
viszkas užlickas gyventoju ku
rio

i ežius metu adgal.

• •

gyveno keturis lukštam
Li‘

PANIEKINIMAS ŽYDISZKU 
KAPINIU. •

Ryga. — Isz Kau))p dnneszn

Mergina, pastebėjus 
Stepuką, pasakiusi kareiviui, 
kad ji netekėsianti už jo, o 
tekėsianti už Stepuko. Karei
vis. suszuko kad tu neisi už 
manės, tai asz tave szausiu. Ir 
griebėsi revolverio. Nepavy
kus nuszauti mergina, pasakęs 
szausias vaikina. Pasukęs in 
ta szalij kur žaidė Stepukas, 
szove. Szuvis pataikė in vaiki- 

Baubliu Stepukas krito
vietoje ir tuoj mirė. Palaidotas 
Birželio 28 diena. Sztai kokiu 
iszsigimimo reiszkiniu karto
jasi musu pavergtoj szaleloj.

na.

in czionais, buk komendantas 
palieijos mieste Pilviszkiuose, 
arti Kauno, paliepė susinuryt 
Žydiszkas kapines idant pada
ryti taka del pracigiu. Palicije 
isZkase numirėliu kaulus, isz- 
mesdami ant artimu lauku. Žy
dai jau kelis kartus užprotes- 
tavojo idant kaulus numirėliu 
nepauiekdiietu, bet be jokios 
pasekmes. Rubinas miestelio 
Pilviszkiu, apgarsino visuome- 
niszka protestą priesz toki pa
sielgimą policijos, o daugelis 
Žydiszku szeimynu apverkine- 
jo mirusius, kad neduoda jiems 
malsziiii silsėtis amžinam pa- 
silsyje. • j. ■ /o » i

SZULINYJE UŽDUSO DU 
ŽMONES.

15Liepos' menesio 15 diena 
Czeplinavos palivarke, kasant 
szulini, uždusę 2 
miesto gyventojai: Czechana- 
viezius Balys ir Konstantas 
Vincas. Szulinys iszkastas apie 
6-ta sieksniu gylio ir buvo ka
samas dar giliau; vandens ja
me buvo arti puse metro. At
vykus apskrities gydytojui ir 
policijas vadui ir apžiurejifs 
lavonus, nustatyta, kad užduso 
nuo susirinkimo szulinyje ža- 

! 11 ingfr dūjtt ii’ oto ėfokos.

Vasaros laike mušiu visur 
pilna. Žiemos laike jos pasisle
pia: skiepu kampuose, bet su 
szi lt u oru visur vieszai pasiro
do.

Muses deda savo kiauszinius 
visur. Ypatingai kur randasi 
gendanti daigiai. Muses kian- 
szinukai pavirsta in mažus bal
tus porus, tie perai maitinasi 
visokiais purvais. Už penkių 
dienu perai inlenda in žeme, 
pavirsta in mažas rudas pupos, 
panaszios in potoliszkes pupe- 
Už kitu trijų arba ketiniu die
nu jau pasaulyje atsiranda bū
relis nauju mušiu, kurios isz- 
linde isz žemes pradeda savo 
pražūtinga darbu.

Bet koki yra tu mušiu prasi
žengimai? Žmogžudyste, kar
tais. Nes jos nuo visokiu gen- 
daneziu ir puvaneziu daigtu 
tiesiog lipa ant tavo stalo, nu- 
sis^luostant purvais apdengtas 
kojas in tavo pieną arba mais
tą. Labai mėgsta bovintis ant 
tavo cukraus indo arba ant to- 
rielku. Isztyrineja
tik randasi ant tavo stalo, tuoj 
kimba prie tavo kūdikio, gal 
apsistojant ant jo gražiai rau
donu lupeliu arba akucziu. 
Mušiu kojos netik nesza pur
vus bet ir visokius gemalus. 
Tuos maloniai palieka ant tavo 
maisto arba ant kūdikio veide
lio.

Baidyk muses nuo kūdikio ir 
nuo ligonio. Saugok kad jokis 
gendantis ir pūvantis daigias 
nesirastu apie namus. Ap- 
dangstyk visus valgomus daig
ius. Visokius iszmatus laikvk 
po uždangalu. Sietais aptaisyk 
duris ir langus ypacz valgo
mam kambarin ir virtuvėje.

— FL.I.S.

viską kas

ŽINOJO ISTORIJE GERAI.
— Panele Mizdzirskiute, 

del ko Rvmas vadinasi Roma ?
— Nuo vardo kuris miestą 

uždėjo.
— O kas buvo

Kėdainių tojo miesto ?
uždėt ojum

Borneo. *

LABAISARMATLYVA.
(Senmerge kalba in vaikus 

kurie maudosi upelukije): — 
Ar czionais vale maudytis be 
drapanų ?

Jonukas: — Gali misis ineiti. 
Mano tėvas yra palicijantu, tai 
gali ineiti“1'in vandetiibnilbga 
kaip.ir mes. • ’I H1LI >1>

«
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—“ADRESAI LIETUVISZKČ 
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Lithuanian Legation
įj 2622 16-1h Street, N. W., 

i

Perlėks mares isz 
Europos.
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PAJESZKOJIMAI k4’i<

# , «... ..
-----—„i, UJ ................ ..

Baisus Atsitikimas. v

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

M.,,

Uk|i 41 

i'i ■

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
■

Davatkos spiresi idant susi- 
laikvti Nedaliomis nuo visokiu 
darbu ir pasilinksminimu. Bet 
kodėl neduoda pasilsiu savo 
liežuviams Nedaliomis.
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Si! S''

lįji
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Jaigu vyras yra už daug 
tinginiu, idant jiats apie save 
mislintu, tai jau didelis laikas 
idant apsipaeziuotu.

v v ras

v
i

Maurice Drouhin, vienas isz 
geriausiu Francuziszku lekio
tojo, lėks su Loviu’o eroplanu 
“(’olumbia ’’
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Pajeszkau savo brolio Petro 
Baharskio isz Seinų Apdkr., 
Veisėju Vajscz., Patiaru Kai
mo. Meldžiu atsisznukl aid ad
reso. lt.

J op. Ba'barski
19-1 \\ . Washington Ave.

Shenandoah, Pa.

Pajeszkau savo pusbroliu 
Vincu ir.Juozu Buza paeinanti 
isz Suvaiko ed., Alytaus Par., 

(Užuboliu Kaimo.
jeszkau PetrA Gudina ir Tarnu 
Ząbila, visi to pąties
Turip svarbu reiikala, tegul al- 
siszaukia ant adreso, arba jei 
kas apie juos žino meldžiu pra- 
neszt už ka busiu dėkingas. It.

Martin Dnblesky,
Box 17, Beaverdale, Pa.Box 17

.savo

mkaipgi pa--

kaimo.

Boa verda lo, Pa.

gai lengvai gauti, leng- 
iszeinn, bet po szimts 

k įlipi din ir sunkiai uždirbti, da 
greieziau iszlekia sziuose lai
kuose.

Pinigi 
vai ir

in New Yorka*

Pasiskubinkite su prenume
rata, nes busime priversti su
laikyti laikraszti, o ežia jau ne 
toli Kalėdos o ir kalendorius 
bus szimet puikus — 40 meti
nis jubilejinis.

busime priversti su

Katras isz mus gali pasakyti 
kas atsitiks rytoj, už sanvaites, 
arba už meto?

Kas gali pasakyt, ar rytoj* 
bus sveikas arba turės darba !

Ant tuja klausymu niekas 
negali 
gaus |

i atsakyti tikrai. Žmo- 
gyvenimo atsitinka, kad 

viena miliutą, gal ir viena se
kunda permaino žmogaus gy
venimą ant gero, bet tankiau
sia ant arszesnio...

tin l 1 1 * • *Todėl kožnas isz mus priva 
lo būti pasirengęs ant kožno 
atsitikimo, idant netikėtinai 
nesirastu “ant ledo...”

Rodą dvi senesniu žmonių, 
kaip apsisaugot nuo nežinomo 
rytojaus, gal butu jau per vo
lai, idant mokytis. Bet del jau
nųjų, gali prisiduot, pakol pra
dės užsidirbti ant savo užlai
kymo. Rodą toji yra: iszsimo- 
kvt kokio nors remeslo. Neuž- 
tenka būti mokytu, bet kanecz 
reikt* turėti koki nors remesla 
(amata) kuris vėlesniam gyve
nime žmogui prisiduotu.

Amato geriausia mokytis isz 
jaunystes, kada protas yra ge- 
liauses, kada rankos yra mik
lios. Jaigu žmogus, iszskirent 
savo tikros profesijos turi ki
ta koki amata, tai turi užtikri
nimą ant rytojaus bus jam 
lengviau pasijeszkoti kito ko
kio darbo, ne kaip tam. kuris 
supranta tiktai viena darba. O 
geras amatas, užtikrina žmo
gui gera užmokesti.

Kas iszskirent savo amato, 
turi da kita, tasai liuosam lai
ke,' suras užgaiiadiniraa prie 
jojo namie. Kas, sakysime, mo
ka taipgi grajyt ant kokio in
strumento, taipgi suranda 
linksmumą vakarais, pralinks
mindamas ne tik save bet ir ki
tus su muzikia.

Priek tam, žmogus privalo 
rūpintis apie savo sveikata. 
Nuo to turime daktarus, idant 
laike pareikalavimo galime 
pas juos gauti rodą, kai p priesz 
ligas apsisaugoti.

Ant galo kožnas žmogus pri
valo stengtis suezedyt dalelia 
savo uždarbio ant “ juodos va
landos,” idant turėti ant ryto
jaus, nes nežino k a jam tasai 
rytojus gali atneszti.

idant 
ant ledo...

senesniu

žmogus 
savo

Retai kada duodasi matyt 
Žydiškas valkata, todėl pasa
kos apie juos yra retos ir ma
žai apie juos girdėt, kaip apie 

“World.”tai raszo laikrasztis
Szis atsitikimas atsitiko ant 

West u apie 1780 mete, kada 
tai Amerike da buvo mažai 
Žydu, o žmones buvo tosios 
nuomones, kad Žydas tai buvo, 
kokis žmog-edis. Tame tai lai
ke du vargingi Žydeliai jeszko- 
jo giliuko ant Westu, buvo ap-

— Mamyte! Tu r but ir 
Hziandien tėvelis pogrysz... 
taip iszalkusi, taip suvargusi!.. 
Asz bėgsiu in pimpi ir pamesz į 
keriosiu žvitriųjų eszoTelin. *

— Neik, vaikeli, neik, g- Į 
rasis. Palauksiu lovelio... 
visai neiszajiknsi,. 
brangusis ta duonos riekele, 
kuria vakar palikai li’veliiib 
Jis atsini’sz sau 
pyragėlio.

— Kad jis szitaip 
gryždamas, po kelias dienas už 
t rukdamas, visada 
piktas yra... Mamyte! Asz b< 
siu pamoszkerioli.
suvalgyk fariekele, o asz teveli 
numalszinsiu skaniomis žuve
lėmis.

duoneles

Tu

n r

vėla*

rustus ir
H

Geriau tu

O
: ‘t'i ■ 3.
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Milijonieriaus Apsivedimas su Tarnaite.

..
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Kunigas L’Ami snrisza mi lijonierin Bud Stillman su pa
ua Lena Wilson, Grand Aušo, Kanadoje. Pana Wilson buvo 
Stillman’ii tarnaite, kada lankėsi jieji Kanadoje ant savo va

p

A. J. SAKAtSWAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.331 W. Centre St.,

Palaidojimą
Nubudimo valandoje suteiktam 

gcriauMi patarnnvima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz MalianojiuiH jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

I

!
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želia, purvini ir apiplyszia 
kaip tikra Judosziszka veisle.

Kur tik užeidavo ir atidary
davo duris melsdami szniote- 
lio duonos, tai visur jiems at
sakydavo paszialpos su: “ 
le sau po velniu, mes nenorime 

” o prick tam ir 
szunes neduodavo jiems ramy
bes.

Po 
keliones ant galo užėjo in mies
teli, kur radosi daug kataliku, 
pusgyvi ir labai iszalkia ir nu
vergia.

“Ar žinai ka Maksai, tn pa
stovėk czionais už kaimelio o 
asz eisiu papraszyt maisto. Be
ržine, kad'mane priims ii* pa- 
vieszins kaip koki poną. Nu
ėjus prie pirmutinio namo ir po 
trumpai kalbai li'kos inleistas 
in vidų. Po kokiai pus-valan- 
dai, sngryžo pas savo dranga, 
laižydamasis ir Užganėdintas,, 
kalbėdamas in Maksu: 
jau 
sziau 

4 4/

ir

eik i-

keliu sanvaiežiu sunkios

“ Ture- 
gerus pietus ir tau afne

keli* užkandahis.”
Tik tu turi szmiiszka gilin

ki! Kokiu, bildu..tau .pasiseko
gauti pietus ir da kelis užkan- 
dalus!”

La'bai lengva, 
asz atidariau dūri 
t uojaus 
von, mes

Taiki asz jai pasakiau:
Miela gnspadinelia, susimilk 

ant manes, asz ne Žydas, asz 
esmiu geras ir teisingas kriksz- 
ezionis, einu in hažnyczia, lan
kausi ant miszin ir einu in spa- 
viedni, tik taji negiliuki turiu, 
kad asz gimiau ant Hast Side, 
New Yorke (ten gyvena dau
giausia Žydai), gyvenau tarp 
Žydu nuo savo užgimimo ir net 
kalbu Žydiszkai, isznslau kaip 

ir net fipželias kaip Žy- 
ir da nuszluoscziau novos 

nuo akiu-

4 4

save.
4 4

>»

Zvdas 
das, 
aszara

Matai, kaip 

paszauke:
Žydu nepriimam pas

gaspndine
“ Paszoi

(Jaspadine 
mane pasodino prie stalo ir pa
sotino kaip koki karalių.

“Turėjai gilinki, nėrgilinki, nėr ka, 
pabandysiu irt asz panasziai 

Na ir nuėjo su drąsąkalbėti.”
Maksas prie kito namo, bet in 
kolos miliutas iszleke laukan 
kaip kulka, visas kruvinas, su 
iszlanžta koja, su pamėlynavu
sia akin ir keliais iszmusztais 
dantimis.

“ Del meiles Maižiesziaus! 
Kas su tavim atsiliko? — pn- 
szauke Abi.

Ai vai, asz dariau kaip tu
padarei, 
lindės.

I 4

Bijau, sūneli, kad tu su
per nakti nemiegojęs, 

nuo
vargęs, .
nusilpus nepaslyst nmei
lieptelio in vandeni.

— Ne, ne,
busiu ant kranto,

kaciju.

O‘>

Asz Anna Marzwick pajesz- 
kan savo vyra Peter Marzwick, 
jie apleido mano 1G d. April su 
dviems vaikais, 7 menesiu ir 

menesiu, irgi paliko skolos
300 doleriu. Jis yra 30 motu 

tamsiu rudu plauku 
turi raudona plema 

ant barzdos, geru dantų pilnos 
burnos, tamsaus budo, sveria 
195 svarus, G pėdu augszczio. 
daigu kas pranesz apie ji gaus 
$5. nagrados. (t.G4

Mrs. Anna Marzwick
25 Sagamore St., 

Pittsburgh, Pa.

amžiaus, 
rudu akiu J

O‘S

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteret 
Na Serganti bet viagi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katare, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Lig«« visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtiniina laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Flora*,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE 3T.

GYDIK1S SU ŽOLEM3

mamvtel Asz• • 
meszkoi’c 

pririsziu prie ilgo 'koto ir va
liosiu žuvelytes... Ot bus juo
ko, kai atsitempsiu kirbine 
eszereliu!... Tai ar bėgti ma
myte?

— Na, ka tau, vaikeli pa
darysiu,
tei.. Tik žiūrėk, neik prie gi
liu vietų, 
lieptelio, nes ten labai
gili gelme. Tr verpetas sukasi...

Kaip vijurkas iszspruko de- 
szindii metu Petriukas isz su
lūžusios Kazėnu luszneles ir 
nubėgo in paupi ineszkerio!i. 
Bijo sergaliuojanti motinėlė, 

joą
Baisu del vaikelio gy

nei! rasų ir 
girt uo- 

, šil
an I ra 
mies-

o

kad jau taip užsime-

ypacz nestok ant 
labai

bot gerasis snnolis nugali 
baime.
va stelos pnupyjo, 
del jo likimo sngryžus 
kliui tėvui. Pati sunuiszta 
sopinta ryžtasi laukti 
diena negryžtauezin isz 
cziuiko vyro.

“Dieve, Diovid Saugok ma
no mažutėli, pasiusk jam savo 
angelėli. Kad nors vienas vai
kelis liktu musu szoimolos ry
tojui. Atleiste jam, Vieszpat!<•, 
jau penketu duszoliu isz va re 
isz szio svietcV.' Nebeilgas' ir 
mano amželis... Ak, Dieve! Kad 
bent Petriukas sveikas užaug
tu”!...

Verkszlona dejuoja nelai
mingoji moterįszko, girtuoklio 
apgailėtina auka. Ne taip sa
vo sveikata rūpindamasi, kaip 
savo szeimos rytoju sieledama- 
si. Nebejauczia ne baisiu kūno 
skausmu, ne baisaus iszhadoji- 

Nebebijo no galinezio 
'ryžti sužvėrėjusio miesto pa- 

Gorojo sūnelio

diena nevalgiusi sielojasi dvi 
savo brangiojo vaikelio.

“Isz tikrųjų, kur tas mano 
Petrelis? Nerimsta szirdis — 
kad tik kas bloga su juo neat
sitiktu. Suvargęs vaikelis 
dar inkristi in vandeni,
nuo sodybų, toli nuo žmoni u —- 
niekas ten jo neužgirs... O. 
Vieszpat ie!
silpna — ir keverzosiu in p:

, kad mano szir 
dis kažin ka. man pranaszau- 
ja...”

Vargais

gab 
Toli

jo nouzgn
Sustiprink mane

i •

upe. Jaueziu

negalais iszlipusi 
isz menkuczio patalo, šienu at
siremdama isztupinejo isz lusz- 
neles ir, pasiėmusi lazda, ome 
krupeziodama eiti in paupį, sa
vo Petriuko pažiūrėtu. Neapsa-

savo

Kisiu ir surasiu ir parodysiu, 
kaip savo szeimos garbe 
kinti”...

Iszejes isz luszneles 
szoja in paupi ir visa gerk ir 
szaukia:
“ Drituin, draluni szauke vyras 
Kur yr mano paežiu ?
Kur kopūstai, kur batviniai, 
Kur kilbasos, kur lasziniai 
Del manes, del manes...!’’

Skuba kaimynai pamato Ka
zėnu besileidžianti in upes pa
krante.

— Bėgam, vyrai,
girtuoklis, radęs ten savuosius, 
ir juos paskandins ir pats pri
laks...

II 10-

kova r

m‘s tas

rr— Taip, taip! Ak du uolai . 
mjngiis jo vaikelius rado žmo
nes upeje paskendusius... 
gani!...

Nusidirbo,

Be-

šu varge 
dvasios ncbeatgaudaini gerieji 

nelaimingu-

bogiį

prie 
Nebetesedama* kantru---

su-
poseminiu balsu su-

tilo.
st ink t vviszkni

kaimynai gelbėti 
ju. l’ž poros deszimtu žingsniu 
nuo upes pasigirdo baisus Ka
zėno balsas.

Vyrai, blogai... Kazėnas 
indribo upini... O ežiu pati pa
vojingoji vieta... Dii^vsis sietu
vas....
• * * » • M * < »* 4*4 w Į » * * * J'

Kol pribėgo kartagalius, pra- 
gariszkasis sietuvas suglebo ir 
trecziaja gyvybe.

— Szitaip žūsta
goji girtuoklio szeiina...

— Koks gyvenimas toks ir 
mirimas....

Liūdnai kalbėjo subėgi' Ka
zėnu kaimynai, stovėdami .prie 
trijų lavonu, l’ž menesio ant to 
upes kranto atsirado didelis 
kryžius su inspejaneziu para 
szu: “Trims Bakcho dievaiezio 
aukoms. ” — “Sargyba”.

uolai min-

EKSKURCIJA . 
in New Yorka 
NEDELIOJ 14 AUGUSTO 

$4.00^u^e^ai;as 'Skietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž i«z Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 

Baseball Giants su Phila. 
New Yorke 14 Augusto

Railroad
«lhe*4Mxte efHie Black. DUn»M

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Isxbalsamuoja ir laidoja m iru ai o a 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Hali Telefonas 1H7X-M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu. kriksstyniu ta

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plauti*, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarlszkaa 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25q. A užmokesti , prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST..READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrast* lt

•— atsake Maksas nu- 
Kaip man ga^padine 

atidarė* duris, asz ja j sakiau: 
4 4
ras krikszczionis, einu in baž- 
nyczia ir spavieklni ir darau ta 
viską, ka ir tu darai. Bet, Abi, 
asz norėjau pasakyt da geriau 
už tave ir kad susimvietų ant 
manės daugiau, tai asz da pri
dariau, kad mano tėvas 'buvo 
kunigas o motina minyszka, na 
ir sztai ka asz gavau už savo 
karszta kri'kszczionybia. ”

Tu mucz tai tu mucz, niekad 
ne bukie per daug atviras.

t C

• v-
Misis, asz ne Žydas, asz go-

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1. 

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

Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemaliino, strona 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bnlt-ligea ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virtu 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spau«F 
nia, puslapiu 992 su juodais mink
štais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju miTsu žolėms po visus lietuviszkus 
kolo^ijaa., Adresavękite sziteip:

• r . " 
25 GilUt Rd

mo.
(>•

dugnese vyro.
rūpestis viską puszulina, viską 
apima.

Pats vasaros pusrycziu me
tas. Nntilsta darbininku klege
siai, nebesigirdi dalgiu pusty
mo. Tik retikareziais smuksi 
pusryczius neszdamos szeimi
ni n kės.
nuoszaliame 
auksztu 'krantu,

Niekas nemato, kuo 
paupyje, 

ant ‘
liepto tupi susi lenkes mažasis 
Petriukas ir nekantriai laukia 
eszereliu būrelio. *

Sztai užplaukia žuvtdyczib 
pulkelis. Bet ne viena nesi ka
bi na prie Petriuko meszkeres. 

in pakrante.

tarp 
siauro

< (

baigs alkti. gori pusry-

zM. ŽUKAITIS, 
Spencerport. N. Y
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JOS. P. MILAUSKAS
Lletuviazkaa SLvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
rassymo. del vaikams. - Preke 15c 

W, D. BOCZKAUSKAS - CO..

Skubiai nubėga 
iszvarto akmenis, rastagalius, 
bet niekur nesuranda slieku.

Ak tu, Dievuli! Taip man 
sziandien nesiseka! Mamyte 

Jau
ežiai o asz jai vis noparneszu 
szviežieneles... Kad bent tėve
lis gryžtu geresnis! Gal pyra
gėlio mamytei pamelžtu!..”

Prisikartkino, privargo uolu
sis žuklys belakstydamas var
gingu liepteliu in 'krauta ir bo
si repeczkindamas staezia, kaip 
dangtis, pakrante. Silpsta jau
nos jogos, nuovargis pradeda 
nugalėti jauna berniukeli. Net 
snaudulys užeina priesaulyj 
betupint ir nuolat įn viena Vio-( 
i v • • j i • • w

MAHANOY CITY. PA.
T- . 

. k

š

pakrantėje 
besukama,

, lyg 
krito tie-

komai sunki kelione! (,’zia vir 
si a, ežia kelias, ežia ant visu 
keturiu ropoja, nes szirdis vis 
labiau nerimauja.

“ Vieszpat ie! Pasiusk
angelėli, teapsaugo mano ma
žutėli. Tai mano paskutine vil
tis, pa s k utine gyveninio ž v a i g ž 
date”...

Suvargusi, iszblyszkusi, visa 
drebėdama, baigia kastis 
upes.
me, paskutiniąsias jėgas 
kaupusi, 
szuko:

— Pet rink, kur t u ?
— Mainvte!...
Szirdi verianeziu balseliu at

siliepė Petrilvkas ir staiga nu- 
Nolaimingoji motina in- 

pajuto nelaimi'
ir, netikėtai sustiprėjusi, puo
lėsi begezia prie kranto. Pribė
gusi pamato Petrinka paezioje 

vandens sietuvo 
sąmones netekusi.

— O Vieszpatie!
Vos ta žodi beisztariisi 

griaustinio trenkta, 
siog in staezia, kaip dangtis,
pakrante ir nuriedėjusi užkri
to ant Petriuko lavono. Moti- 

besiartinant, 
snusterėta ir suszukus 
krupteleta ir inkrisfa in 
Paskutini karta brangiųjų 

s susiglaudo, kad drauge* 
nueitu in amžina palaiminima..

Tuo tarpu gryžta isz mies- 
cziuko ir nusdakusis Kazėnas. 
Laukuose dirbo kaimynai

na i
ir

karta
szirds

ta žiūrint. O oszereliai aplink 
palaidini laksto, prie vabalėlio 
— juodosios bobos — nešiką- 
bina. Nei sliekas, nei minksztn 
moselo...

Suklypusioje hlszneleje vis 
labiau nerimauja vargsze Ka- 
zeniene. Užsimirszusl antra

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Petriuko 
jai . 

une.

I

Lletiivisslcas Graboriut
K. RĖKLAITIS 5 

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir 4 
mokslu Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SIOW. Spruce st., 

MAHANOY
300 M AUK KT ST ,

TAMAQUA, PA.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

CITY, l’A.

f

Kia -

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

už
girsta jo nežmoniszka szaukf:- 
ma ir skuba gelbėti nelaiminga 
motina su vaikeliu.

“Szitaip ta ragana laukia 
savo vyro. Asz ja pamokysiu, 
kaip reikia vyras mylėti...

Keikiasi girtuoklis
tuszczia lusznele ir daužo kas 
po ranka papuola.

“Matyt, ta ragana iszbego 
pas kaimynus mane apskųst:.

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

> > 
radęs

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito ‘ 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos ameriko. 
137-139 W. CENTRE ST. 

j MAHANOY CITY, PA.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del iaidotuviu, kriksz- 
dniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centra St., Mahanoy City. Pa.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba iij czedina.
pinigus iu szita Banku o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.

* $•*' ■' J ’ 11 j ■ *' * t* <|.i 'l
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Gera, puiki farma 75 akieriu 
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvenat ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 
elektriką, telefonas, vanduo 
šluboj- Lygus kolei, arti geru 
marketu. 1V£» mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
R.F.D. No. 1 Orwigsburg. Pa.

telefonas

(t.f.
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kiekKalniuku kaimo gale, 
nuošaliau kitu gyventoju 
veno jau nebe pirmosios jau
nystes žmogus Jokūbas su sa
vo žmona, kuri už ji buvo ke
liais metais jaunesne. Vaikn 
juodu dar neturėjo, bet daug 
ko jau buvo mnte, pergyveno ir 
juoda regoje ir balta — jau

• abu vargu metyti ir vėtyti. No 
bejauni juodu ir pora susiejo, 
todėl buvo ramus, iiem<*go jo
kiu triukszmingu pramogų, bei

Viso to, 
sudrumst i

♦ s;

sueigų; szalinosi nuo 
kas butu galėjos 
juodvioju ramuma. Nedaug ka 
juodu teturėjo, netroszko turtu 
ir visuomet buvo patenkinti 
tuo, ka turi. Jeigu kartais pri
trukdavo ko, ar tai pieno, ar 
uždaro, nieko vienas kitam ns 
sake, nosibaro, nosivaidijo, bot 
tyliai valgydavo juoda putrele, 
arba bulves su kanapine drus
ka. Nuo pat pirmosios 
tuoktuvių dienos, vienas
tram dar noisztnro blogo žode
lio, vienas antram kito nosnpy- 
kino, neužgavo ne su lapu. Ne- 
sikiszo juodu ir in kitu, savo 
kaimynu invairius nesusiprati
mus ir barnius. Niekam nieke 
blogo nedaro, nejeszkojo prie
kabiu, užtat labai 
žiurėjo in tuos, 
skriaudžia, 
taip,
žmonoms

susi-
an*

m

butu

kaimo sn 
užmirszdavo.

užkulo szmoteli. Kartais, jeigu 
Jokūbas sutikdavo Ir ruguslu 

, pienu pavaiszindavo, arba ir 
mixlaus Idkszt oles neipaga i lo
davo* Už viską Jokūbas deko
davo, o szeimininkai girdavo 
gražiai padaryta gelda, ir taip 
ji iszlydodavo isz kiemo. .Joku- 
has gryžes pas žmona, atiduo
davo jai ka gavės ir vėl dirbo 
gelda, arba, setuva.

■ Žmona paėmusi isz vyro do
vanas, tvarkiai padėdavo jas 
in savo vieta ir niekuomet taip 
pat nesakydavo, kad 
gilili. Jokūbai tegavai už dar
bą. Padėjusi dovanas, tardavo 
viena kita žodi Jokūbui ir vėl 
sėsdavo už ratelio verpti, arba 
eiliavo apyvoka.

Jokublėne savo bildu truputi 
skynėsi uuo savo vyro budo. Ji, 
kaip žthones sako, buvo karsz- 
tesnio kraujo, daugiau sznek: 
ir be galo atvira. Mėgo retkar- 
cziais užeiti pas savo kaimin- 
kas ir pasiszneketi, pasitarti, 
smulkiais reikalais, pasidalyti 
kokiu didesniu inspudžiu. Bu
vo nemažo ūgio, storoko sūdo 
jimo ir gana nesunykusi. Žo
džiu, moteriszke dar pagyve 
narna ir visko galėjo tikėtis. 
Veidas jos buvo apskritas, pil
nas, plaukai juodi, akys mely-

Kaip moteriszke mokėjo 
plonus siūlus. 

Kaiminkos jai atneszdavo gel
tonu linu, < 
ir verpdavo.

nos.
dailiai verpti

o ji tik
, T......

viena kita skatiku,

mazni.

verpdavo 
Puo uždirbdavo 

arba 
Savo

f

r: *i
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Miestas New Yorkas priėmė szirdingai penkis žymius lekiotojus: By rd, Acosta, Bal- 
chen, Noville ir (Hiamlberlin, kurie buvo perlekia A t laid i ko mares in Europa. Ant ju garbes
turėjo paroda ir bankieta ta va karu.

Ir ji lygturim kam palikti.
atsiduksejo,
viengungiai kaip sausus kadu- 

judvieju, Jokubiene,* 
nei tauku,

1 y 

kad juodu tokie
zvaigz

giai: isz 
inanvmn 
ku. ‘

nei plnu-

suskaitomos daugybes 
džiu, iszdidžiai žiurėjo in že
me; netaip, kaip visuomet mir
gėjo, tartum šlepe savyje di
džiausia paslaptį ir lyg sakyte 
sake:

— nepigu, — mano ji verp
dama, tiems, kurie vaikn turi. 
Bus kam savas lizdas ])alik(i. 
O kas isz musu lizdeli pavel-

Vel sustabdė rateli, ne
pažiūrėjo

ilgai nenuleido 
Vyras,

žvilgiu pažadintas, irgi pakele 
in ja akis, o paskui paklauso:

— Ka taip gero mislini ?
— Mislinu,

])amat’y-
md Dievas duos.....Juk dar

Pa gyvensi m,

dės ?
drąsiu žvilgiu 
vyra ir ilgai, 
nuo jo akiu.

in

lininiu

BALTRUVIENE 
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bos padrasino, o .foklibiene isz- 
Jiejo visas savo paslaptis, gavo 
pluoszta patarimu ir patenkin
ta rami vėl iszejo namo.

Viskas c*jo rudeniop. Lankai 
pagelto, pievos nurudavo. Me
džiu lapai byra menkuczio vo- 

lajudinti. Visos vasaros
gražybes, lyg inamiai kokio, 
kraustosi isz ežia ir nojuczio- 
mis paliko tuszczia. Niekas no 
viliojo szirdios, nesigirdėjo va 

Til 
žmogus, storesniais drabužiai.1; 
apsirėdęs, stovėjo kaip stovė
jęs prie savo darbu ir neketino 
kraustytis su vasaros grožybe 
mis in nežinios szali.

Jokubiene 
jaustis. Numanė, kad nebetoly 
visi galai... Ir baisios jai atro
dė tos tragingos valandos. Bo
bos daug prikalbėjo butu ir no 
butu dalyku. Baugu jai darosi, 
bet kantriai ryžosi visa per- 
neszti.

Jokūbas viena vakara vėlai 
gryžo nuo darbo. Troboje rado 

bepleszanczia 
marszkinius ir drobules.

—- Minksztos bus siaustu- 
voles, — pamanė ji ir tuo tarf>n 
pastebėjo i neinant i vyra. Norė
jo paslėpti savo darba, bet ne 
suskubusi mete ji lovon ir pa
ėjėjo in kita trobos szona.

— Ar jau rengies? — susi
rūpinusiu balsu paklausė Jo
kūbas. žmonai taip nei szis nei 
tas pasidarė ir nežiūrėdama in 
vyra, sako:

— Taip tik... 
marszkinius. Pasisėdo už stalo. 
Žmona padavė vakariene ir 
abu valgo. Ori* buvo sziHas va
karas, ikoks rudeni retai pasi
taiko. Pavalgo Jokūbai miego 
dar nenorėjo. Iszejo abu isz tro
beles ir atsisėdo ant priemenes 
slenksczio. Toks meilus rodėsi 
jiems tas vakaras! Jųdviejų

«aros giesmininku balsu.

eme nebegerai
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Oj tu mergele isz Mnhanojo 
Badai ant vieno strvto, 

Busi paszaukta pas va i t a, 
Dž apvemima ulycziu bus 

tau atkopta.
Ar tai gražu tai]) pasigerti,

i

Ant kampo vemti ir stovėti 
Isz ko vaikai turėjo juoku 

Isz musu mergų. 
♦

Mano rūteles, tik’ tam 
Springfilde,

kaimynams padėti, už tai gau
davo rugiu puspūri, miežiu, ar 
ko kito. Žmogus netingus, tai 
ir prisidirba užtenkamai sau ir 
gyvulėliams savo. Jokubiene Ir 
neatsiliko nuo vyro, jos daržai 
jau puikiai žaliavo, jauni buro
kai noromis ’kilo vis areziau 
daugiau tartum jiems troszku 
būti prie žemos. O jau pi'k t žo
lių ir nemėgink jeszkoti Joku- 
biones daržo, vistiek nerastum 
noi vienos, nbcont kur patvo
ryj dilgele kokia. Turėdama 
valandėlė liuosesnio laiko, nu
bėgdavo savo kaiminkoms vie
na kita, lyse apraveti, palaisty
ti. Kaiminkos neužmirszdavo 
jos geros szirdios, vis primes
davo jai szio to. Taip Jokūbai 
ir leido karsztas vasaros die
nas dirbdami sau ir kaimv 
n a m s.

Viena Szvontadienio 
pas Jokubu

žmona senus

f

* ❖

Tankiai pakyla Ibatalije 
Tarp nekuriu mot<*reliu, 
Užsigerusiu avingaĮveliu.

Acziu Dievui tik liek gerai, 
Kad darbe nesiranda peiliai, 
Tik daugiausia su liežuviais 

makalu uja,
Per kėlės dienas nepaliauja.

sim, ......... ........
neisztiže kaip lepszes.

Rytmetyj 
eziau 
szere visus 
ugni ir 

na. 
žmona 
Pats buvo rimtas

anks- 
Pa- 

sukure

lyg jos
Tik tam Szenadoryj 

pasiutimas,
Per dienas bobų staugimas, 
O ypatingai viena tokia yra, 

Ka laka labai naminio.
Kada vyra einant pamato, 
Tuojaus su pirsztu ant jo 

krato, 
Idant pas jaja užeitu, 
Kad ja velnei suėstu.

Badai kaip josios vyras 
in dar’ba iszeina, 

Bekcris duona keipti eina, 
Neapleidžia narna, tik tada, 

Kada jau duona isžkepa.
Tojo bekerio paeziule kenezia 

szirdios skausmą, 
Kad užsiduoda jisai su 

tokia iszgama, 
O ir kiti paszlemekai pas 

ja užeina.
Tik asz ir kaimynai žino ko 

in ten sueina.
Badai ir kita tokia randasi 

ant Coal ulyczios, 
Kuriai pirtį ketina užkurti 

. vyru paezios, 
Su smala aplies, plunksnom 

apipils, 
Ir ant geležines eztangos 

užsodins.
Jaigu tosios paleistuves 

neapsimalszys,
Tai jas mano kuinas gerai 

apsudys, 
Kada in lenais pribus,

Oi, Graudu Verksmu bus.
♦ * ♦

Oj jus musu Lietuviszkos 
mergaites, kas isz jus bus, 

Jaigu jusu tėvai isz miego 
nepabust 

Duoda jums vale visame, 
Bambiliais lakstyme.

•Paroja isz mokslaines ar

ir 
žimnasties kiek. Savo maža 
szeimininkes u'ki neblogai tvar
kė. Jos parsziukas visuomet 
buvo riebus, nutukęs. Viszlos 
jaukios, gerai prižiūrimo.", 
nuolat ineidavo vidun, szokda 
vo savo szeiminin'kei am 
skraito.

Na, marguckos, — saky-
— o ko

Bėkit sau laukan, juk 
prilesusios esate. Neturiu lai
ko su jumis užsiimti. — Ir isz- 
varydavo drąsins visztelos pro 
duris laukan, o szios, lyg klau
syt nenorėdamos, vis žiuri gal
vas perkreipusios.

Vyra savo mylėjo isz 
szirdios. Visuomet ji užjausda
vo, nors ir mažinusiame nepa
sisekime; szvariai užlaiko. Nie 
kas nemato, kad Jokūbas butu 
buvęs kada neskalbtais marsz- 
kiniais, ar purvinais, juodais 

Visuomet buvo baltas 
kaip gulbes. Jokūbas užtat ir 
mokėjo žmonai atsilyginti, kur 
ir kuom tik galėdamas, vis Ja 
užeidavo, pavaduodavo.

Bedirbdami 
i n si kalbėdavo 
dalykus, apie szventuju gyve
nimą, apie dabartinius žmonių 
vargus, o kai kada ir apie savo

Užėjus ilgiems žiemos 
vakarams, susėsdavo juodu 
prie szilto pecziaus ir besidar
buodami kartais net doszimto?- 
valandos sulaukia. Jokubiene 
verpia plonus geltonu linu siū
lus, o jis pina dažniausiai sė
tuvės ir tarp saves ramiu, tyliu 
balsu sznekasi.

Viena vakara Jokubiene bu
vo mažiau szneki, negu kituo
met. Verpdama kraipo galva 
ir vis žiuri in Jokūbą, kuris 
ežia pat, taip paskendęs min
tyse, pyne isz puszies szaknu 
sėtuvė. Priverpusi veik puse 
szpule, Jokubiene sustabdė ra
teli, isztepe kur reikia taukais, 
pasitaisę geriau sėdėti ir užki- 
szo rankas už nugaros prie szil
to pecziaus.

— Ar bežinai kiek tu 
pridirbęs tu sėtuvių? 
klausė ji žiūrėdama in bedir-

— manau, kad ju

gerai

szeiminin'kei

davo ji visztoms, 
norit ?

jus

lopau senus

kai]) žmogui 
yra negerai, kad nėra kam pa
likti savo turtelio. Atsimeni, 
ana, kaip iszejo su .Jono Krucz- 
kaus turtu? Toks pat buvo

i szvi re

kreivomis 
kurie kitu.'- 

kurie nesugyvena 
kai]) isztikruju reiklu 

sugyvent i.
Jeigu Jokūbu trobele 

buvusi — kur nors krūmuose-, 
o ne ant kalniuko ties keliais 
gluosniais ir vienu ąžuolu, tai 
niekas nebūtu žinojęs, kad juo
du gyvena tame kaime. Tary
tum visai jųdviejų ežia nėra. 
Net ir deszimtininkas, varinė
damas žmones 
eigas, Jokūbu
nes žinojo, kad jis vistiek ne- 
iszsirengs. Mažai kas ežia tc- 
užeidavo, nelxmt koks 
nas darban užprnszyti.

Taip ir bego gražaus Jokūbu 
sugyvenimo diena 
Ant mažo sklypelio savo že
mes, iszsilaik<‘ karve, avi, par- 
Rziuka ir koletą visztu. Kar
tais, didesniais darbymecziais. 
iszeidavo kaimynams padėti 
darbu nudirbti, už tai gaudavo autais, 
k a nors. Ir isz to veik susidaro 
ju ramaus gyvenimo piga.

Pats Jokūbas nebuvo jau 
tai]) liominingas vyras, bet sti
prus, pastovus, 
apgalvojantis, 
skubąs. Darlx* buvo netingus, 
užtat maža savo žemes sklypeli 
gerai ir laiku visuomet apdirb
davo. Darbymecziais iszeidavo ateiti, 
uždarbiauti, o jei neimdavo 
kur — skalbė geldas, pyne sė
tuvės. Prie pastarojo darbo tu
rėjo dideli pat rauk ima. I žsi 
degdavo ilgu cibiiku savo pyp
ki*, atsisėdės ant stulpelio, su 
atsidėjimu, isz lėto apžiūrine 
damas tauzydavo storus drebu
liu kamienus, obliuodavo juos, 
skaptavo ir dailino kaip mo
kėdamas.
gerai dar apžiūri, ar nėra k ui 
skyle padaręs, ar inplyszusi ir. 
radęs viską kaip reikiant, pasi- 

, pypke 
neszdavo ukinin-

Toks 
viengungis. Mirė ir viską, isz- 
nesze svetimi, 
ka tik galėjo. Ir dabar dar te- 
besitaso po teismus. Dievas 
mato viską, lai atleidžia jiem.'-', 
bet nusikaltę vra nemažai, sa- B 7

vo neteisvbemis užrlistino Die
va.

iszgrobste kas

teismus.

kaimv-

už dienos.
savo

szaltai viską 
niekuomet nc-

ir dailino kaip 
Užbaigęs k a dirbti 1

braukia po pažastimi 
rūkydamas.
kui kuris pirmiau būdavo už- 
praszes. Gaudavo už tai laszi- 
niu bryzą, miltu tarbike, duo 
nos puskepali, o kartais ir pi
nigu viena kita skatiką. Nie
kuomet jis nesiskundė, kad ten 
tas ir tas mažai jam tesumokė
jo už darba. Jeigu kas Jokūbo 
užkla tįsdavo:

— Kiek reikės už toki dai
lu darba?

— Nežinau, — tyliai atsa
kydavo Jokūbas, — kiek pats 
jau iszmanysi tiek ir duok. Gal 
gelda bus negera-, ar ka.

— Už Jokūbą geriau jau 
niekas nepadarys, niekas taip 
neiszdailins. Jam nagai ant to 
sutverti, — atsakydavo ūki
ninkas ir duodavo Jokubuil 
‘kiek iszmanydamas.”
rengiant Jokūbui eiti namo, 
dar ir ūkininko žmona primes
davo jam ar tai deszros gala, ar

Besl-

f

visos

juot tudažnai 
apie i n vairius

esi
•— pu*

banti vyra, 
jau nebesuskaitytum.

— Kam ežia man jas skai
tyti, — atsake Jokūbas nepa
keldamas nuo sėtuvės akiu, — 

, aibene ežia jos koks turtas 
kas.

— Kad ir turtas butu, vis- 
tick mums nereikalingas, juk 
su savim in kapus nenusineszi- 
mo, o palikti neturime kam.

Abu nutilo. Ratelis vėl su
urzgė. Tacziau nosekesi vorp-

koks rudeni retai

Jokubas 
atsikėlė už žmona.

gyvulius, 
vai kszcziojo pirsztu 

dais, kad neprižadintu žino-
Kodėl tai jis norėjo, kad 

koilgiausiai miegotu. 
, užsimastos. 

kad net ir dirbti >ka nors ne no
rėjo. Už keros valandos tik nu
budo žmona, atsikėlė
pusiyczius ir pavalgi* stvėrės? 
darbo. Bet kaž kodėl nesisekė.

Ilga, ir gili buvo žiema. Net 
per Velykas žmones rogėmis 
važinėjo, o ratu m* nemanė tai
sytis. Na, o su rogėmis ir va
žiuoti lengviau, maža ežia be-, 
da, kad taip ilgi szaltis nepa
leidžia. Tik su paszarais žmo
nos bedavojosi;
t nike, net stogu sziaudus 
plosze ir gyvuliams
Pinoti ne isz Ifąr dar tegausi, o 
ir tu perkamųjų ne pas visus 
yra. Taip ir graipstesi žmone.- 
isz kur glebi,

kari

ir

pa vo
ku i ni v na

Orieiu, susirinko kelios bobos gyvenimo rodos pirmas tik
ir apie szi ta kalbėjosi, žiurėjo 

daržus, džiaugėsi 
puikiomis tolycziomis. Po va
landėlės laiko pamato kažka 
keliu ateinant ir visos kaklus 
lyg gerves patempusios, žiurė
jo in besiartinanezia. .........
r**7f*t ■ *r I M j <*’ ' ' .f

Gricienės
taip meiliai prabilo in ju kai
mo tyloje augusias szirdis; pir
ma karta rodos praszneko taip 
artima ir suprantama kalba. 
Juodu tylėjo. Jokubiene’kaž ka 
maste ranka pasirėmusi galva. 
Jokūbas rūke pypke. • • Baigos 
iszvalo ja, padėjo ant žemes, 
pasisuko in žmona ir ome kal
bėtis.

daugelis pri- 
nn- 

sUszerc.
Nėra jau gerai, nėra, —

Joku- 
bet mes juk dar

Jei tik Dievulio bus 
tokia valia.

Žmona tarytum dar aiszkiau į mi kokiu pasenejusiu sziaudu. 
norėdama nuszviesti savo min
ti, sako:

— Ir tikrai reikia jiagalvo- 
ti, kam paliksimo, 
szvsimo savo turtą.

— Te, motin, ; 
tai dar kalbeli, — trumpai bot 
kažkaip juokingai atsake 
kubas.

— Nebeanksty, jau ne...
— Niekus kalbi, dūk mudu 

dar nesame isztiže kai]) lep- 
szes, — pasijuokė jis,.— antai 
ve, Trumpucziai, senesni bus 
už mus o kokio gražio sūnaus 
susilaukė. Gal duos Dievas Ir 
mums... ir nebaigęs nusijuokė. 
Pažvelgė in žmona. Szi rimtai 
verpe, lyg negirdėjus butu vy
ro žodžiu. Tacziau szirdyj kaž vo sau sriuba, susukdavo svies- 
ka nepaprasta paslėpusi lai.ke. 
Ir jei vyras butu dar ka nors 
sakes, visa savo paslaptį butu 
jam iszliejusi. Pasijuto esanti 
dar stipri ir lauke, kada Jokū
bas prakalbos, bet jis nieko 
daugiau nebesako, matyt, kaž
ka rimtai galvojo. IsZikrapszte 
isz pypkes pelenus, prikimszo 
tabokos, užsidegė, patraukė 
keletą stipriu durnu, pažiurė
jo dar syki in pypke, ar gerai 
dega, su pirsztu pamurde gi
liau tabaka, 
ir ėmėsi darbo.

lyg susirupines atsake 
bas, — 
mirsztam 
ven si m.

ne
dar ilgai gal pAg\ -

Trumpucziai

o

kam užra-

anksti apie

Jo-

nusispiove aslon 
Szi vakara no

rėjo užbaigti pinti set v e. Žmo
na rengėsi gulti.

— Eidamas gulti, — sako 
ji vyrui, — nueik karvei pasza- 
ro paduok ir‘parsziukui ve- 
driuka jovalo inpilk. Kad nc- 
iszalktu gyvulėliai.

— Nueisiu, nu.
Betgi nuvargo kepindamas 

ir nebaigęs darbo padėjo ji in 
szali, iszpilde žmonos liepimą 
ir nuėjo pas ja miegoti.

Lauko buvo szalta žiomon 
naktis. Menulis .visoj savo pil
natyj, ypatingai keista szyp- 
sena žiurėjo žomen.

I • 1 1 • • 1
ti: siūlas vis iru'ko ir truko. Jo- 
kubienei, jos paezios pasakyti1 sniegas blizgėjo lyg tukstan-

Suszales

žodžiai, nėjo dabar isz galvos, 'ožiai pabertu deimantu gabale-

isz kur pusvOži-

ganaO tie gyvulėliai gana silpnai 
iszmito, kai kuriu net ir padvė
sė. Ir Jokūbu karvute, sulau
kusi pavasario, tik tik beiszne- 
sze skūra isz tvarto. Toki jau 
buvo silpna. Užtat pavasari 
gavusi jaunos žalios žoles grei
tai gavosi o ypącz kad Joku- 

užlaikyt i, 
kuom tik beturėdama, 

paganydavo ją kur didesne žo
le, įkur tik sodresne, 
skraitą prirovusi 
parneszdavo ir tvarte paszer- 
davo. Karvute jai užtai ir atsi
lygindavo: kasdien du sykiu-. 
melžiama duodavo po nemaža 
kibirėli pieno, kuriuo Jokū
bai visuomet baltai pradaryda-

silpna.

biene gerai mokėjo 
girdyti

Neretai 
ir namo dar

kai žiemos szal-

to, valgydavo patys, ir parduo
ti likdavo, arba geram žmogui 
pavaiszinti, pamylėti. Nuo pa
lubio lenteles sūriai niekados 
nenykdavo, visada ju ten bū
davo po du, p,o tris, o kartais 
ir daugiau. Nebent lentele au
tu sz leda vo,
ežiai užeina ir jos karvute kuo
met užtruksią. Bet tas neilgai 
tęsiasi. Karvute visjai trumpe 
užtrukio ir begalo pieninga. O 
tas pienas toks puikus, tirsztas, 
geltonas tartum daugiau jame 
Smetonos butu, ne pieno.

Taip ramiai ir bego puikiu 
pavasario dienos. Saule vis kas 
karts auksztyn kildama, vis 
karsztesnius siuntė žemei spin
dulius, augino žole ir džiugino 
žmones, spaudo prie darbu. Tik
Jokūbas viena ryta nubudo ru
de tvarto pastipusia savo avi,
kuri /visa pavasari sirginėju, 
kosėjo ir galu gale Jokūbas nu
movė jai kaili.

Atėjo vasara. Kaimo gyvom, 
tojams didžiausįs darbymetis. 
Visi skuba, plusza, vienmarsz- 
kiniai, suprakaitavo, nori laiku 
suspėti apsidirbti. Jokūbas sa
vo maža žemes slklypeli ir ne
skubėdamas ankseziau už ki-zooziai, nėjo uaoar isz gaivos, ožiai pabertu deimantu ganale- skubėdamas anKscziau uz ki- 

Vis stovėjo posakis, kad “ne- *liu. Isz dangaus auksztybiu ne l^us nudirbo, o baigės savo, ėjo

Bene bus atemanezioji 
Jokubio.no — pastebėjotik

viena isz bobų.
— Ale kad sunku ta Joku- 

bieno dabar ir bepažinti — in- 
si.kiszo kita, — ir eisena ne ta, 
visai atsimainė, tikra jau bo 
ba paliko, o vaiku vis dar ne
turi. Kas ten jiems ir yra.

— Nesakyk tu nieko, — C! *1 nil*

ko Griciene,}— neužilgo Jokū
bas vadins tave in krikszty- 
nas. Asz nujaueziu, kad...

— Argi galėtu Jokūbai dai 
susilaukti ? Nesinori tikėti. Juk

Na, bet
ii naujiena!

nebejauni žmones... 
visko gali būti... i

— Tik pažiūrėkite, ji jau 
nebetolyj, kaip atrodo? Juk bo
bą esi, žinai ka reiszkia...

— Taigi, žinau, žinau... Ak 
Jokūbai... Kriksztynos — juo* 
kai tik

Kriksztvnos 
dyvijpsi.

Kas buvo matos taip,
kas.

— Ugi matysim, — sako 
Griciene, — kas ten isz tokln 
seniu ir bebus. Kad tik ne Žy
du Mesijoszius. — Visos bobos 
nusijuokė in viena kita žvilg
terėjusios. Nutilo. Neilgai lan
kus ir Jokubiene atsirado ,;ii 
būryj, ir ji prisidėjo in links
ma bobų draugija.

— Na, o Jokubiene ar bo- 
sveika? — paklausė Griciene.- 
Bet Jokubiene turbūt nenugir
do gerai klausima ir lyg susi
gėdusi skubiai atsako:

— Dievas težino kaip ežia 
su manim toliau bus.. Matysit 
ir paezios... užbaigė ji, ir norė
dama nukreipti kalba kiton pu
sėn, sako: v1.

— Ar daržu dar neimat ? 
Ar puikus užaugo, senai bebu
vau jau.

A

— To, kad vis to czioso no
rą, vis kiti dar lauku darbai. 
Ale kad Jokubiene mus visai 
užmirszo? Turbūt supyko, 
kas ežia jai pasidaro...

Jokubiene emo varžytis, ne
žino in kuria boba ir akis pa
kelti, lyg kad ji butu intariama 
kokiame negerame darbe. Bet 
ilgai nei'eikejo varžytis.

v ar

Bo-

— Ar ilgai belauksi? — 
klausia jis. Nors nepasako ko 
ar ilgai belauksi, tacziau žmo
na suprato jo (klausima.

— Dar dvi trys savaites 
iszeis, — paaiszkino ji, — o 
rasit ir tiek nebeužtruks. Neži
nau gerai ne asz.

Pasirūpink kas reikalin-
Pasiklausk senosios Gara- 

lienes. Ji jau žino apie tokius 
reikalus.

— Ale jau sznekejau kiek

— paaiszkino ji

ga.

tilpo.
Kuri laika abu tylėjo. Jokū

bas iszruke viena pypke. Mie
gas szi vakara nėjo.

— Koks vardas yra gra
žiausias? — paklausė jis žmo
nos.

— Visi gražus, bet gražiau
si yra szventuju, visu muczel- 
ninku ir apasztalu.

— Na, bet kdks tau patin-
ka?

— Antanas. Tas szventasis 
Antanas.

— O isz moterisz'ku vardu? 
muczelininke 
Tolinus bus.

Barbora
ta.

EKSKURCIJA
Nedelioj 21 Augusto

In Hasletona .... $ *60
In Mauch Chunk .. 1.25

» In Allentown .... 2.00 
. _JL * Il >____ ill ’ . I -Jtl _ II* A

In Bethleham .... 2.00
In Eastori ............... 2.00

(Dubaltava* Tikietaa)

Specialis treinus apleis Mahanoy 
City 7:30 valanda ryte. Pribus in 
Mauch Chunk 9:10 valanda, Allen
town 16 valanda, Bethleham 
10:10 valanda, Easton 10:30 vai. 
Grįžtant isa Easton 5:00 vakare 
sustojant prie visu stacijų kaip 
ir in ten važiuojant.

Lehigh Valley
- — E r „ MB

,4 JI i b l'town 10 valanda,

Railroad
The Rente ef The Black Dl.mo.4

darbo val'kiojetes
Lyg antros valandos 

trankotes, 
O vos turite 16 meteliu, 

Susflyginat su didžiausiu 
pasiutėliu.

Munszaine sriaubė t kaip 
telyczios, 

Nepaisot ne ant sarmatos 
Užaugsite ant paleistuviu 

Didžiausiu niekszu.
Nevos kitur ant miszparu 

važiuojat, 
Savo dorybia suvis

* nepaguodojat
In rodauzius tankiausia 

atsilankot.
Ten visokius niekus iszdarot. 

Važiuojant dainuojat ir 
szaipotes, 

Kaip “kuezki-makuczkį 
į Ikraipotes,

Net sarmata in tai žiūrėt, 
Daugiau nėr ka apie tai 

kalbėt.

>

>

> >
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66 6
yra tąl receptas del 

Szaloxio, Grippo, MaUria> 
Flu ir Tulžinio karsiciio.

Užmusea mikrobu*. — Aptiekoee

Jokubio.no
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ŽINIOS VIETINES.
— Panedelyjo In Dangų 

Ėmimas Szv. P. Marijos — Žo
lines.

— Net isz Ohajuus, Massa- 
cziusets ir kitu tolimu valstijų 
žada atvažiuoti ant Lietuviu 
Dienos Panedelyjo.

— Badai Hometown bus 
stotis del tavoriniu eroplam- 
kurie lekios isz Clevchmdo in 
New Yorka ir adgal. National 
Air H’ranspiirtation Co., varis 
eroplanus su t a voru, paežiu ir 
pasažierius paims jaigu kas 
sau vėlintu greitu budu nulėkti 
in Clevvlauda.

— Se red oje

— Harry Hart, locnininkas 
Lakeside, pirko auditorium 
(sale) kuri radosi Filadelfijos 
Sesqui parodoj, už deszimts 
tukstanezins doleriu- Sale keti
na isznrdyt ir parvežti in Lake 
Side kur vėla juja pastatys.

— Kalendorius pranasznn- 
ja lietinga ir ūkanota orą pra
dedant nuo 14 iki 17-tos die
nos. Praeita meta per Lietuviu 
Diena taipgi lijo per visa die
na.

ORO ATMAINOS 
IR ŽMOGAUS 

SMAGUMAS

AR KURTINIAI Kaltas už Paskan
dinimą SubmarinoGIRDI?

I

laikraszcziai

JOANNA IR
JONUKAS

likos su r isz Ii 
mazgu moterystes pana Elzbie
ta Ragažinskiiite, duktė Juozo 
Ragažinsku, 418 W. Pine uli., 
su Leonardu Pinikų. Jaunave
džiai apsigyvens Coal Dale.

Musu konsulmonas .Jo-

Bead ingo 
iszpardavinet 

700 bloke ant W. Pine St. ir 
700 bloke ant W. Centre SI. 

keletą lotu

pradėjo
kompanija 

lotus

ant W.taipgi
Spruce St.

— Praeita Utarninka buvo 
Readingo 'kasyklų pėdo už dvi 
sau vaitos, o kada per ta laika 
kasyklos iszdirbo tik po dvi 
ir ketures dienas tai ir pėdo

mis Vizgirda antru kartu su- ||)llvo visai maža.
mane apsipaeziuoti, nes kaip 
nekarta sake, kad vienam gy- 
vonti ant svieto, tai kaip medis 
ant pust y nes. Na, kaip nutarė 
taip ir padare ir nuliūdima nu
varė, vesdamas prie altoriaus 
p. Alicije Douds isz Newarko, 
N. .J. Mazgas moterystes likos 
siiriszta.s 9ta Augusto.

— Isz priežasties Lietuviu 
ofisas ir 

visa

metus keliauna

— Ežiomis dienomis Maha
nojuje lankosi Samuel L. Po- 
garman, 27 metu senumo karei
vis isz Kanados, kuris per pas
kutinius 5
pekszczias per visa Amerika ir 
Kanada idant atgant sveikata 

patrotino paskutine/* 
Iki sziam laikui jisai 

atliko jau snvirsz 20,OHO myliu.
Ji galesite dabar bile kada ma
tyti 
nuo Ketverge ryto.

kuria 
karoję.

Yale universiteto profeso
rius Huntington pasiryžo pa
tirt kaip atsiliepia ant žmo
gaus smagumo, oro atmainos ir 
temperatūros permainos- To
juose dideliuose fabrikuose, 
(Connecticut Valstijoje* jis insi- 
renge savo studijas ir tose aty- 
džiai tėmiio fabriku darbinin
ku jfid’ėjmia, ir persitikrino, 
kad kiekviena oro permaina 
ant žmogaus greitai atsiliepia 
ir veikia.

Darbininkai visuomet, be at
mainos, veike tie patys ir ta 
pati darba, bet mažiausia dar
bo padare ir mažiausia smagu
mo rode Sausio menesiuose, o 
po Sausio menesiui ju energija 
ir smagumas laipsniszkai vis 
augo iki Birželio menesiui. Tu 
paežiu darbininku energija ir 
smagumas nupuolė vasaros 
karszcziuose, gi temperatūrai 
mažėjant, darbininku energija 
vėl kilo, ir augszcziausia paki
lo pabaigoje Spalio ir pradžio
je Lapkriczio menesiu. Panaszi 
observaciju buvo inrongta ir

kur

SaulesDienos, “Saules” 
spaustu ve bus uždaryta 
diena ateinanti Panedeli.

SHENANDOAH, PA.
t I’tarninko vakara Lost 

(’reek No. 2 mire gerai žinoma 
visiems .Marijona Draugeliene, 
’kuri susilaukė puikaus am
žiaus 75 metu. Velione paliko 
penkis sūnūs, dvi vedusias 
(lukterės czionais ir viena Lie
tuvoje kaipo ir sese re Maczio- 
kiene Mahanojuj, taipgi 27 
anūkus ir penkis pra-anukus.

— Užsilipęs ant stulpo arti 
namo Peter Mako ant Heights, 
tiksle gavimo lekiotojo (kai
to) <lel savo draugo, Vilimas 
M(<’ool, 10 metu, dalypstejo 
eiektrikini drata per kuri be- 
go 6,0(X) voltu nuo ko baisiai 
apdegė ir kaip rodos neiszliks. 
Vaikiukas kovoji* su 
Locust Mountain ligonlniteje.

taipgi

Frackville, Pa. — Nors karta 
musu miestelis susilaukė nau
jos Readingo geležinkelio sto
ties, kuri yra daug didesne ir 
puikesne.

Jugoslavijos
Skelbia, kad Belgrade buvo ty-

Mahanojuje pradedant

Minersville, Pa. — Negalė
damas dalaikyti szandu ir juo
ku keliolikos vaiku, 
erzino, Tamoszius Cummings 
taip supyko, kad pagriebęs 
karabinu paleido in juos szuvi 
bet nepataike in vaikus tik In 
arti stovinezia motina vieno 
vaiko Ona Milevicziene. Szo- 
vikas likos uždarytas kalejinn 
o motore nuvežta in ligonbuti.

kurie ji

Gilberton, Pa. — Darbai 
czionais kaip ir visur — dirba 
po kėlės dienas, • lodei ir žino- 
neliai turi daugiau laiko no 
kaip žino ka su juom daryti.

Ponstva J. Delinskai da
vė pertaisyt savo stuba pagal 
naujausia mada ir naujausio 

szvi esą sunurėžia budo elektrikinia 
liktoreis kuriuos pristatė Flo 
Electric Co. (Florijonas Bocz- 

ui.,kauskas), .312 W.
Mahanoy Citv. O' »

SKAITYKITE 44

Pine

SAULE

LAKESIDE
PARKE

J.

KETVERGE, U-to AUGUSTO
Milijonu Doleriu Jazz Karalius ROGER WOLFE KAHN

Kuris Broadcasitina WJZ tiesiog nuo Pennsylvania 
Kotelio, New Yorke

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30 vai. IN2ANGA 75 IR 50c.

vienoje dirbtuvėje Pittsburge 
e 1 e1 k t r o t e k n i k o s f a<b r i k e, 
lyginai persitikrinta, kad dar
bininkai geriausia dirba ir 
daugiausia darbo padaro pa
vasariais ir rudeniais, gi ma
žiausia — žiemomis ir vasaro
mis.

Tiek apie fiziszkus darbinin
kus. Tolinus t vrineta darbinin
kus protiszkai dirbant. Temin
ta studentus Annapolis ir West 
Point akademijose. Ir ežia per
sitikrinta, jog studentai di
džiausius gabumus turi ir ma
žiausia klaidu padaro tik pa
vasariais ir rudeniais. Isz to 
darosi aiszku, kad ant žmo
gaus visur ir visuomet 'blogai 
veikia temperatūra augszta ir 
žema, gi gerai veikia tik tem
peratūra vidutine. Ypatingai 
žmogaus energija naikina tem
peratūra, siekianti augszcziau 
20 laipsniu Celciaus termomet
ro. Abelnai kalbant, žmogus 
yra gabiausia kada nėra ne di
deliu karszcziu, no dideliu szal- 
cziu. Staiga temperatūros at
maina lyginai žmogaus energi
ja naikina. Energija mažėja, ar 
didėja, ne pas kiekviena žmo
gų lygiai, nes ta$ paeina nuo 
kraujo bėgioji,mo; pas kuri 
kraujas veikia smarkiau, pas 
ta energija pasilaiko ilgiau, gi 
kurio kraujas veikia silpniau 
pas ta ir energija nyksta grei- 
cziau. Energija nyksta grei- 
cziau ir pas tuos, kurio dirba 
protiszkai, gi leeziau pas tuos, 
kurie veikia, arba dirba fizisz- 
ka darba. Bet abelnai energi
jos stiprumas pas visus paeina 
nuo kraujo cirkuliacijos stip
rumo, tad kaip fiziszkai, taip 

protiszkai diilbancziuju 
energijos nykrmas paeina nuo 
to pat: pas silpnesnius ji iszsi- 
baigia greieziau.

ir

PANEDELYJE 15 AUGUSTO
Garsingas FREDDIE RICH ir jo Garsingas BLACK 

BOTTOM SZOKYKAS
INŽANGA 50 IR 75c.

.....................  Rf..  - "

KETVERGE, 18 AUGUSTO
PAUL SPECHT IR JO GARSINGA ORKESTRĄ.

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30 vai.

? Daylight Excursion to 
į NIAGARA FALLS

$

Sat.-Sun. Aug. 20-21st
Leave Mahanoy City

__ August 20th
Ar . Niagara Falls 9.15 p m 
Returning leave Niagara 
Falls 2.30 P. M. Sunday.

11:56 A.M. Saturday
ROUND 
TRIP

Children Half Far*

An opportunity TO SEE YHE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both way*-.ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Duy ticket* NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
Route of The Black Diamond

ANT PARDAVIMO.

rinejami kurtiniu ir kureziai- 
hebylin girdo .organai, idant 
persitikrinus kaip tie organai 
yra neveiklus. Kurtiniu prier 
glaūdoje inrongta radio-telefo
nas, prie kurio buvo vedami po 
viena kurtiniai ir kurezia-ne- 
byliai. Pradėta pirmiausia nuo 
seno kaimieczio, kuris szioje 
prieglaudoje yra pragyvenęs 
jau daug metu. Kiekvienam 
prie ausu buvo dedama apara
to taures ir paskui teminta 
kaip nelaimingasis jausis. Per- 
leidus eiles suaugusi uju, pas
kui imta paaugliai ir galinus 
maži vaikai.

Ir visi, iki vienam, pasirodė 
girdinti aparato skambejima- 
Kiekvienas ju, pridėjus taures 
prie ausu, 
delnais, linksmai trempė kojo
mis ir kitokiais kunp judeji-l 
mais rode dideli pasiganediji- 
ma. Vienas isz suaugusioji! pa
klaustas ka jis girdėjo, atsake, 

girdėjo muzikos skambeji- 
kurios apipasakot jis ne

moka. Vienas ti'k patemintas 
dalykas tai, kad tūli isz ju, pri
dėjus taures prie ausu, nepa
rodo jokio 'žingeidumo, bet 
kai Į) tik taures nuo ausu buvo 
nukeltos ant smilkiniu, tuojaus 
nelaimingieji pradėjo nuokart 
visu kurni linksmai krutet, 
paskui baisiai juoktis, kvatot, 
kiti net mykė, pamėgdžiodami 
aparato perduodama meliodi- 
Ja.

Dabar Jugoslavijos daktarai 
ir fizikai stato sau užduoezia 
suradimą budo, kaip kurtinius 
priverst naturaliszkai ginlet 
viską, ne vien radio aparato 
perduodamus 
Svarbiausias vienok klausy
mas tai, kaip pirmiausia butu 
galima isztirt priežastis, ko
kios pastoja girdėjimą. Spelio-

jo'g 
ma,

Namai ant dvieju familiju, 
vienas namas bizniavus o kitas 
priVatiszkas, randasi geroj vie
toj ir parsiduos .pigiai kas at- 
siszauks greitu laiku. Taipgi 
pa rsid uod a a u t omobi 1 i us,
darytas, del penkių žmonių, 
taii^'kai^) naujas- Atsiszaukit

už-

po sziuo adresu.
Marijona Busiliene

* Box 5

(t.66

Gilberton, Pa.J

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

Apleistas kūdikystes laikas 
” sako

4 4

yra tarpe 2 ir 6 metu, 
I)r. Henry L. K. Shaw, buvęs

kūdikystes

szypkojosi, tryne

skambėjimus.

jimu iszsireikszta daug, bet 
kiekvienas tu spėliojimu sutin
ka pasiprieszinimus ir vargiai 
bus galima kas patirt pirmiau, 
kol bus padaryta kelia tas aty- 
džįu operacijų ant kurczia-ne- 
hylio, ne vien galvoje ar ausy
se, bet visame kūne, idant ge
rai patyrus nervu iszsiszakoji- 
ma, kadangi klausas yra 
risztas su nervu sistema.
nervu netvarka yra prie >pat 
girdėjimo organu, tai, be abe
jones, ta netvarka duosis pa
taisyt ir su operacijos pagelba 
bus galima kurtiniams inbrukt 
girdėjimas, bet jei nervu yra 
nepriteklius toliau nuo ausu, 
nuo girdėjimo organu, tai var
giai pastangos duos pageidau
jamas pasekmes.

Kol kas vienok visi sziuomi 
dalyku užsiinteresavusioji, ly
giai sutinka, kad girdėjimo 
kliūtys yra invairios, ne vieno
dos.

PUIKIOS FARMOS.

su-
Je i

Pirkite farma czionais Lie
tuviu kolonijoje o busite lai
mingi.

640 akru, murinę stuba, 33 
galvijei, 4 arkliai, 10 kiaulių, 
trakteru maszina, apsieti lau
kai', tiktai $15,000. -

333 akru dvaras, 30 akru so- 
do, 36 karves, 200 visztu, trak-

Jteru maszina, murine stuba 
apsieti laulkai, paežiam mies
te. Preke $15,500.

40 akru apsieta farma, 14 
akru girrios, nauji budinkal 
4 garves, 2 arklei,
maszinos, viskas už $2,600.

80 akru apsieta farma

2 kiaules

karves, 3 arklei, 5 kiaules, ger-
budinkai. Preke $4,500.

Taipgi turiu daug pigesniu 
farm u ir ant lengvu iszlygu.

Peter M. And rėkus,
Box 107, 

Pentwater, Mich.t.65)

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje. 

Ant antro flor© Klino Batoro.
19 W. CenterSt Mahanoy City

Bostone likos pripažintas 
kaltu, kapitonas John Diehl, 
kurio laivas*4 
paskandino 
su'bmarina 
tems.

4 4 City of Kome,
Anierikoniszkn

S-51 su 27 -gyvas-

JOSEPH P. DANDO
KANDIDATAS

ANT PAVIETAVO
KASIERIAUS.

Mr. Dando 
gerai ir placziai žinomas 
ventojas Branch Townshipe 
yra pasidavęs kandidatu ant 
pavietavo kasieriaus ant. Re- 
publikoniszko tikieto.

Jisai giines biednu levu ir 
pradėjo dirbti apie kasyklas 
turėdamas vos 11 metu senumo 
ir dirbo kasyklose Ik 

gyvenimą.
kasiu Unijos Lokalo No. 863 isz 
Forestvile,
ir tinkamas vyras pildyt 'ka
sieriaus reikalus ir ukesiai szi- 
tani paviete privalo ji nepa
ini rszti ir duoti jam baisa lai
ke ateinaneziu rinkimu.

isz Minersviles
gv-o;

visa savo
Yra narys Angle-

Pa. Yra teisingas

PARSIDUODA

Parsiduoda farina 120 akeru 
žemes su visokiai^ inrankiais 
ko tik reikia ant fanuos, 2 ar
klai, 2 kiaules, 1 karve ir visz- 
tos. Savininkas pats parduoda 
farma, norą jokio agento, o su 
kaina sutiksim kaip pamaty
sit, Atsiszaukit po sziuo adre
su: (t.65

Frank Bakunas,
Box 15, Oscoda, Mieli.

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of 

Common Pleas

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengima* Paelapcdu Atei
ties. Su pagelba kazirom. . Pagal 
Chaldelszku, Peraiazku, Gralklazku 
Arablazku ir Clgoniszku burtinlku. 
iMZguldinejliua* to kabalo yra labai 
lengvai ir kiekvienam gali bull su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katre lazdeda Imogen* ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Įsa Egipto Kubine 
Sulva. Del vyru ir moterų.
. (■-■■Il-Wil I—.1. . .WI. > l—. .II  ............................ ...

VISOS TRIS KNYGUTES 4|" 
TIKTAI UŽ................

Prlsiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stemposels.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA

Amerikos Vaiku Kūdikystes 
Draugystes prezidentas. Yra 
faktas, kad kūdikiams yra vi
sokiu ypatingu 
knygų, .mokyklų vaikuczius
prižiuro mokytojos, mokyklų 
slauges ir kiti sveikatos sargai, 
arba jie lanko szviežio oro 
kĮliasas, bot nuo 2 iki 6 metu 
amžiaus vaikai turi patys vis
ką del saves atlikti. Motinos 
neturi laiko juos tinkamai da
boti, nes kartais, namuose ran
dasi mažesnis kūdikis, kuris 
užima visa motinos laika, ar
ba motina turi atlikti visus na-1 

I minias darbus, taip, kad szitas 
mažas vaikas, per jaunas su ki
tais vaikais bovintis, turi kaip 
nors pasilinksminti. Ir in kiek 
bėdos tas jn pasilinksminimas 
vedai Taip lengva jiems užsi
krėsti kokioms ligoms- Beveik 
treczia dalis visu szalies mir- 
cziu vra vaiku nesulaukusiu 
Hzesztu metu tarpe.

I Tiems jauniems vaikams tin
kamas 'maistas ir miegas pir
tims svarbos. Mažus vaikai, ku
rie nėr kūdikiais bet ir kuriuos 
negalima skaityti užaugusius, Į 
privalo kas dien gerti mažiau
sia tris stiklus pieno irdviejus 
arba tris stiklus vandens. Turi 
valgyti kiauszinius, apelsinus 
ir žadins daržoves, duonos ir 
sviesto ir ’labai mažai mėsos. 
Turi po valiai valgyti ir gerai 
sukramtyti valgi netik kad pa
gelbėti žlebcziojima 'bot, kad 
dantukai butu drūti.

Vaikai mėgsta dezortus bet 
jie turi būti gerai pagaminti. 
Grūdiniai valgiai, su sviestu ar 
pienu, sustiprina kuna.

Joanna ir Jonukas, jeigu 2 
ar 4 metu amžiaus, reikalauja 
net dvvlika valandų miego kas 
nakt; jeigu 4 Jr 6 metu am
žiaus, reikalauja vienuolika. 
Turi miegoti savo lovukese, sa- 

■ vo kambariuose, jeigu galima, 
su atdarais langais, kas dien 
turi pamigti apie valanda ar 
dviejas valandas. Kas dien tu- 

i ri miegoti paežiu ‘laiku ,ir kas 
nakt turi anksti eiti gulti. Ne- 
pavdlinkite vaikams bovintis 
priesz einant gulti. Tas juos 
per daug sujudina. Kuomet vi-

• du rinkai kietus vaikai negali 
užmigti reikia nuo to saugoti.

• Kiekviena modern isz k a moti
na žino, kad yra bloga pratinti 
vaika užmigti supant arba dai
nuojant nes mažam vaikui 
kaip tik to ir reikia. Bot vai
kams pasakoti pasakas yra ge
ras pripratimas, ’bet nereikia 
pasakoti apie visokius baisius 
gyvulius, apie szmeklas, 
per daug gali iszsigasti.

Ir visi pamylės Joanna ir Jo
nuką jeigu motina juos szva- 
riai užlaikys. Turi nors dviejus 
kartus in sanvaite vandenyje 
nuo 95 iki 98 laipsniu Fahren
heit temperatūros iszsimaudy- 
ti, odos skylutes turi būti gerai 
trinamos su geru muilu tuoj 
nuszluostant vaiku paguldyti 
lovoj. Taipgi kasdien reikia 
vaikus maudyti vandenyje ku
rio temperatūra yra 90 laips
niu Fahrenheit. Vaikai turi tu
reli savo abrusa, ir kitus daig
ius, kad suklikus szalti ir kitas 
užkreoziamas ligas.

Motina turi atsargiai prižiū
rėti Joannos ir Jonuko nosis, 
gerkles, akutes, auseles, dan
tukus ir plaukus- Jie turi bo
vintis szviežiame ore. Mažus 
vaikus reikia vesti pas gydy
toju nors du syk in metus, kad 
gydytojas juos gerai iszegza- 
minuotu. Gydytoju ir Sveika-

• tos Departamentu rekordai pa
rodo, kad daugelis vaiku turi 
fiziszkus trukumus. Kartais 
tie trukumai sulaiko augimą ir 
vaikai mokyklose nelabai ge
rai mokinasi, fa tik geras isz-

vra

’oPit ’ '/

Isztarnavo 30 Metu
GJ f p

Kariumeneje.

r/"
Ana diena užbaigė savo ka- 

riszka tarnysta Dėdės Šamo, 
Ool. Selah Tomkins isz septin
to pulko raiteliu. Isztarnavo ji
sai trisdeszimls metu.

vo kambariuose, jeigu galima

užaugtu ir butu linkHinais vai
kais. Programas seka:

7:00 vai. ryte — Pabunda, 
Nuvesk in t oi lėta, Apvalyk 
dantis. Nuprausk veidu ir ran
kas. Leisk pasimanksztyti ar
ba pasibovinti ant 5 minui u. 
Iszmaudyk (szaltame van<le- 
nyje).

7:30 vai. ryte — Pusrycziai, 
Kegulariszkas viduriu paliuo- 
savimas. Nuprausk rankutes. 
Niivalvk dantis.

9:00 vai. ryte — Ant lanko 
iszvesk. .Jeigu oras blogas te
gul bovinasi viduryje.

10:30 vai. rvte — Duok van
dens stiklą- Pratink eiti in toi
le t a.

12:00 vai. ryte — Nuprausk 
veidą ir rankutes.

12:30 vai. rvte — Pietus.
1:00 vai. po pi e t — Tegul pa

silsi, patartina pamigti.
i 2:30 vai. po piet — Toileta. 
Nuprausk rankutes. Duok stik
lą yandęns. Vesk pasivaiksz- 
cziot, arba ant oro pasibovinti.

5:00 vai. po piet. — In toile
ta. Nuprausk rankutes ir vei
dą. Prirengk vakarienei.

5:30 vai. po piet — Vakarie
ne.

6:30 vai- po piet — Nurengk. 
Dantis nuvalyk. Pamaudvk ♦ • 
sziltame vandenyje. Vėl in toi
leta. Paguldyk.

10:00 vai. vakare. — Vėl in 
toileta.

! Savo pastangoms isznaikinti 
džio*v’a, Tautiszka Džiovos 
Draugyste pranesza, kad ap
saugoti vaikus nuo džiovos rei
kia jiems duoti tinkamo mais
to, leisti ant lauko pasibovinti, 
szvariai juos užlaikyti ir jie tu
ri užtektinai miegoti.

nes

< Reading 
. Įįncs .

$4.00
IN

NEW YORK A
Nedeliomis 14 ir 28 Auguso

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Train k. s Subatoa Naktį

Ryte 
12:01

... 12:10
12:47
12:55
12:35

... 1:16

egzaminavimas parodys. Žur
nale “Jauno Vaiko Sveikata” 
Dr. Shaw paduoda programa 
kaip Joanna ir Jonukas . turi 
kas dien gyventi, kad sveikai

I '

Isz 
Shamokin ..............

M t. Carmel...........
Ashland..................
Girardville............
Shenandoah .........
Mahanoy City ...
Tamaqua .............................  1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23id St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
- Atlantic City, Ocean City ir t.t.

18 Auguato, 1 September!© 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
lez Mahanoy City 

Tikietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

" Ant Readingo GetetinMio




