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Lietuviszkas politikierius pak
liuvo in valdžios nagus už 

apgavysta.
Baltinio*
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- Jauna

ITS lietuviu
Jonas Gali- 

(inind

Trys lietuviszki iszgamos su- 
žagejo jauna mergina.

Wilkes-Barre, Pa.
17 m. lankute nuo Dein Si. bu
vo svecziuose New Y'orke ir 
sugryžo vėlai vakafe in Wilkes 

z Barrius. Naktjes laiku ji (‘jo 
namon. Tuom tarpu užpuolė 
ja trys lietuviai pabaldos, ir 
parsimete purvynei!, sudraskė 
jai drapanas ir iszgedino.

To negražaus darbo atlikime 
nužvelgti trys jauni lietuviu
kai. Viena isz ju jau suėmė, o 
du dar slapstosi. Detektyvai 
j u jeszko.

Apskundė pavietą ant 15 
milijonu doleriu.

York, Pa.

kai pagadytys

Baltimore, Ml).
vertėjas (tlumo- 

czius) teismuos^, 
naitis, j atpuolė bėdon.
.Jury apkaltino ji už apgaudi- 

I nejima Suvienytu Valstija vai-
1 v • i < * | t • • • •džios. Sakoma, kad jisai susi

taręs su buvusiu valdžios ko
lektorium .L Dr-'Bozmanu ko- 
lektaves isz žmonių 
taksas ir 
savo reikalams.

Negana to, jie d a ir 
da“ uždėdavo- už 
mokeseziu. 'l'aip ve, sužinoj( 
kad Antanas Krijms,

užvilktas 
pasilaikydavęs jas

- ’’/'I
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Isz Lie tuvos
oniiiw, n, i» > w■—

Lietuyys turintis 145 metu am
žiaus, —senia uses žmogus

Romano bankas Lietuvoje už- |g£ LietUVUzkll KA MUSU REPORTERISSukapojo paezia ir inmete in 
sena szulini.

Button, Ohio. — Senam szu
lini ant l’arinos YVilliamo M ch
loro, 78 metu, likos surastas 
lavonas jojo paezios Katrės, 70 
metu, kuri dingo 
vaitos adgal. (Jai va, 
rankos buvo nupjautos nuo 
stuobrio ir inniesti in szulini. 
Palicije aresztavojo nužudytos 
vyra, kaipo nužiureia už papil- 
dinima tosios baisios 
tos. Senukai nuo 
ko (erp saves baise i 
už vaikus. Koki 
YVdliamas kuris bn\o naszlys, 
apsivedė su Katro taipgi nasz- 
le su keleis vaiknis.
i A t«n x-l 4 * J

likos
žiaus

kelios sau
le o jos ir 

nupjautos

MATE IR GIRDĖJO.darytos. Daug amerikiecziu 
pinigai dingo.

Kaunas.

i ------------- --- --------------

Benton, Ill. — Diena 1 Gruo
džio mirė Vincentas Perlis, 98 
metu kuris jialiko dydeliam nu 
liudimia moterių 
dukteres Marijona 
kiene isz West Frankfort, 111.į 

isz Mi
šinius Joną ir

Jaunyste tai kvailyste) — 
kalbėdavo musu tėvai ir mokė
davo jaunosius turėti iszminti 
tokiosia dalykosia, bet isz tų
jų pamokinimu mažai naudo
jęsi tebyre gentkarte. /

Taigi, .susipažino du jauni 
kvailei ant szokio. Jisai turėjo 
19 metu o jiji 16 vasarėlių. Per 
keliolika sanvaieziu suejdavo 
jiakampesia, ant pikezeriu ir 
ant galo užprasze ji pas save 
— norėjo pasirodyt priesz tė
vus jog turi jauniki.

Tėvai tam nesiprieszino — 
geide pažyti kas tai do “pauk- 

už kurio dukrele nori 
su juom

trumpa valandėlė, suprato, jog 
tai ne del juju dukreles vyras. 
Kada iszejo. namo, staezei pa
sakė dukrelei, jog tegul sau 
iszmusza isz galvos teji “snar- 

kuris d a privalo lankytis

Kaunas. — Žinomo Lithu
anian Sales (■orporation“ or
ganizatoriaus J. Romano ban
kas Lietuvoje jau nebegyvuo
ju. Tai “ 
uis Bankas.

Sako, Romano paskutinis ap 
si lankymas Amerikoje buvo 
tikslu sukelti pinigu Jo Tarp
tautiniam Bankui. Bet kada 
tas nepasiseko, tai to Lietuvos 
Tarptautinio 
pasibaigė.

Lietuvos Tarptautinio Ban
ko reikalai yra likviduojami.

Likvidatorių (arba kaip ežia 
sako “resyveriu“) yra Lietu
vos Bankas.

Isz Lietuvos Banko direkto
rių rodos turėsiąs pasitraukti 
J^ Kaupas, kurs tame banke 
atstovavo Romano Banka.

Visas kitas J. Romano biz
nis Lietuvoje irgi žlugęs.

Szitas žinias esame gave (ra- 
szo “Naujienos“ 
isz Lietuvos pilnai patikėtinu 
szaltiniu.

Kas ežia Amerikoje dėsis su 
J. Romano suorganizuota “ 
thuanian Sales Corporation

i Prekvbos Bendro
ve). tai dar nežinia. Su J. Ro
mano žlugimu Lietuvoje tur 
but yra. žluogs svarbiausias tos 
bendroves turtas.

J. Romanas visoki savo biz-

seniamses žmogus 
ant syieto.

Katinas. — ‘ 
vo paskelbęs k()jnknrsa seniau
sio žmogaus Lie 
toki žmogų, galis dovanu 50 li
tu, arba jienkis (įderins. Kan
didatu pristatyna 50, isz kuriu 
seniausias yra Jdomas Virszi- 
la, 145 metu amžiaus, isz Bat- 
raku kaimo, Panevežo aps. — 

“kalakutas.“ Antra 
seniausia žmogysta yra mote
ris, Katrina Gerdžiuviene, 140 
metu amžiaus, Tiriogalos mies
te — žemaite.

Dabar bus stengiamasi tik
rai dokumentais, nustatyti, ku
ris isz timlveju ^ra senesnis, ir 
jei pavyks nustiityti, kad Vir- 
szila tikrai turi 1145 metus, lai 
jis Ims seniausias žmogus pa
sauly, nes ikisipol 
žmogumi yra. senelis turis 137 
metus, gyvenas Amerikoje.

Musu metaliniai pinigai.
Kaunas. — 1924 m. musu 

Vyriausybe yra sumanysi isz
leisti metalinius pinigus.

Yra ruosziamas ipstatymo

mTrimitas 1 I bu-
Veronika, 
Juszkauc- d

uvoje. Kas ras
Lietuvos Tarptauti-

ir Emilija Kuseclęiene 
n ars villa, Pa., 
Vinca ir du anūkėlius. Ameri
ka pergyveno 26 metus. Velio
nis prigulėjo prie trijų drau- 
gyseziu: D. L. K,. Vytauto kliu- 
bo, S. L. A. ir S. L. R. K. A., vi
sos draugystes dalyvavo laido- 
tuvesia isz namu hi Szv. Juo
zapo bažnyezia. Nbrs tame lai
ke buvo labai blogas oras, bet 
žmonių buvo pilna
Kūnas palaidotas ant vietiniu 
kapiniu.

Per 26 metus velionis skaitė 
“Saule“, <> 
mirtinio patalo/ kol galėdavo
tai skaitvdavo 
kydavo: “tai 
laikrasztis ir mylįu^įi skaityti 
nes /Vra tinkaimauses ir tei-

,, I

žudins- 
kokio tai lai- 

nesutiko 
trvs metai

Banko dienos
reiszkial>abau- 

užvilkima
s 

, kuris 
gyveno j)o N r. 737 West Pratt 
St., nėra laiku užmokėjęs 
džiai mokeseziu, 

“bila” 
faina.“
Apie treji metai atgal Ga- 

linaitis buvo pakliuvęs bėdon 
delei degtines bizno, ir jau ta
da žmones kalbėjo, kad bus 
džela. Bet nebuvo.

Da bar

jam 
ir 44

4 4

žmones

4 4

val- 
jie pristatė 

ant $259 už taksas—- Dažiuireloja li
goniu Mare Keister, kuri sako 
buk josios nervai likos visisz- 

nuo szaudymo 
akmenų artimoje josios namo,
kur pavietas dirbo*nauja plen-

' ta, skundže jai vieta 
kiolika milijonu doleriu.

Pana Keister inpuole in ner- 
viszka liga nuo tu tankiu szau- 
dymu, jog sziadien negali nie
ko dirbti ir vra netinkama už- 
siymti savo profesije.

Lietuvis nežmoniszkai pasielgdavo sau. Ir Mister Goldwine 
ginėjo su savo szeimyna; su

pjaustė du vaikus.
Worcester, Mass. — Lietu

vis Jonas Szimkus, kuris gy
vena po N r. 82 Lafayette St., 
yra Jcaltin imas nežiuonuzkais 
paneigimais su savo vaikais. 
Jo 6 metu sūnūs .Jonukas atbė
go anadiena 
policijos nuovada su instrigu- 
siom krutinėję žirklėm, ir pa
sakė, kad jo tėvas isz piktumo 
s\ iedes in ji tuom žirklėm. Vai 
kas tnojaus buvo nuvežtas li- 
goneinen ir tenai pasirodė, 
kad jo kraujas jau užnuodytas. 
Tuęmet policija nuvyko in 
Szimkaus namus, ir tenai rado 
kita vaika sužeista. Deszimts 
metu amžiaus Antanukas turė
jo pinklu inpiauta 
ranka ir jo kraujas 
jau užsinuodijęs. Isz vaiko po- 
licijasakosi sužinojusi, kad ke
lios dienos atgal senis Szim
kus pioves skiepe malkas ir 
liepas Antanukui ant kraszto 
sėdėti, kad pjaunamas jis nesi- 
vartytu. Bet vaikas buvo per-

paneigimais sui

ant p< n-

svyruodamas iu

iki kaulo 
taip pat

vyra idant prieApsodino 
jojo neprikibtu raganios.

Y a rd ley, l‘;L
H. S. Dando isz 
parapijos czionais

1

jeszko persisky-
isz priežasties

rosy veriu bažnveze. 44

kada gulėjo ant

sztis” 
iszteket. Pasikalbėja

“Dabar John Goldwine 
(taip Galinaitis save anglisz- 
kai vadina) sumanė kitoki biz
ni. .Jis Paimdavo isz biznieirin 
income tax nnneszti valdžiai.

vietoj nnneszti valdžiai, 
kaip dabar pasirodo, pasilaiky-
Bet

bedon, ir kažin arve’ pakliuvo
sziuo kartu beiszsisuks.

Apie (ai placzei apraszo vie- 
“The Baltitiuis laikrasztis

more Sun. “
Nekaltai por^ędeip kalėjime

penkis metus.
Milwaukee, Vis. 

tai biznierius 
mete i>z Saint Paul, nuėjo ant 
policijos s 
plesze kokis tai 
195 doleriu kada 

hol (‘liaus, 
palicije

Kokis 
atvažiavęs 1919

riman
dienu
Charlesa King

u skundu, buk ji api- 
banditas ant 
cjo isz Mir- 

Po keliu 
a rcszta vojo 

nnvedekuri
in suda idant parodyt tam biz
nieriui kuris
Vetter, ar tai jisai

vadinosi
ji apvogė. 

Vettoris prisiege buk tai jisai, 
sudže

apsodino Kingsa ant 
metu

A. C.

-- Rcverciuias 
metodiszkos 

turi nema
žai ergelio su save prisiegelia
viens nuo kilo 
rimo, o tai vis 
jog kokia tai moterėle* apraga
navo kunigėli Dainio.

Jojo pacziide užrnetineja 
jam, buk insimylejo in kokia 
tai “ragana,” o 
josios raganystei, 
siuvo jam in drapanas druska 
apibarste druska lova ir net 

ant 
idant

ragana idant užbėgt
motere in-

lova
altoriaus už- 

ra gan y st a 
nieko nepri-

bažnycziojc 
j)yle druska 
praszalyt, bet ta 
gialbejo.

Kunigužis sako, jog 
persiskyrias in 

po szliubui, 
nes j įeisi tikrino; jog 
teip nekalta kaip jisai mane.
Suplakdavo savo paeziule kas 
sanvaitia per kelis menesius.

Kaulas 
Leszko, gyvenantis Spring
field jn ieiniestije, per kelis me
nesius kas sanvaitia snplak/hP 

prisiegelia. Pa- 
nusibodo Rauto tokis 
“gloslinimas

savo motere 
kėlės sanvaites

Shamokin,

1924

ruosziamas

luitu su

szliubui 
ji ne buvo

Pa. - 
gyvenant is

josios

seniausiu

projektas, nes pinigus leis pa- (Lietuviu
ti Vvriausvhe. • •

Norima iszleisti 
20, 50 centu ir 1 

3. 
50 litu aukso.

metais szis

). io,L 2, 
lito vario ir 

5, ir 10 litu si-

isz Chicagos)

Li-

4 4 Saule“ ir sa
ge riaušesvra

yUt^ 
tinkaimauses ir tei- 

singiauses lietuviu kalboje.“
Kas isz pažystamu geista 

susiraszyti su szeimyyna ve
lionio lai raszo 0nt szio 
so: J 
Box 406, Bent<Wrt.

> ad re
Mrs. \>fonika Perlienc,

Y "M '1 'East Granby, Conn. —
\ į^Oje . aplinkinėje

gli,“
in mokslainia.

Nepatiko dukrelei gera ro
dą tėvu, sužeido jiai szirdele. 
Apsiverke ir prižadėjo, jog per 
trauks pažinties vyszius su 
juom, — bet prižadėjimas nu
ėjo ant niek. Szirdeleje maustė 
sau, iszlekti isz teviszkos pas- 

savo m v-

ryszius

I

■»

/i

■' .1

togos ir apsivesti su 
lemu.

Susitikus su juom apsukę 
jam ka tėvai kalbėję. Jisai pa
davė jiai užmanima pabėgt isz 
namo ir su juom apsivesti. Po 
trumpai rodai sutiko ant to. 
Kada tėvai tūla Nedalia iszejo

('zion 
randasi 'it’Ojo . aplinkinėje 
daug liotuvifcku farmeriu, ku
rie užsiyma daugiaaše augini
mu tabako. Žmonis turi gana 
darbo vasara ir žiema. Visi su
tikime gyvena, tik rūgo jo kad 
negali gauti inuiis’zahies.

— Uzion užėjo kvailas pa
pratimas t erp musu jaunėsnes 
geni kartės o tai, kada jaunos 
lietuvaites sukanka 16 moteliu 
tai iszkcle baliukus, bet netu
rėdamos pinigu, pradeda rink
ti aukas isz ko anglikai turi 
užtektinai juoku.

— Spunvile musu jaunos 
gašpadineles kai)) verda val
gyt tai in kava deda druska o 
iii sriuba kava, ant stalo stovi 
samogonka, 
terszus kaip kiaule, 
šzirpulei perejna- žmogui ma
tant toki sutvėrimą.

Saint Clair, Pa. — Nors mu
su miestelis nedidelis, bet ran
dasi jame gana ženklyvas bu

tai visokiu

su
I

aliuminijo, 2,
25,

Ateinancziais metais szis ui Amerikoj ir Lietuvoj vare 4
sumanvmas bus tik dalinai in- 
vykdytas, nes valstybes iždas 
tuo tarpu tegalės tam reikalui 
iszleisti 2,090,000 litu.

Isz pradžios bus iszleisti lie
pi Inavercziai jiinigai, bet greit 
manoma jiereiti prie pilnaver- 
cziu.

Sumanvmas visai invykvti- 
na.s, kaip parode Latvijos ir 
Czekijos praktika.

-'Latvijoje
pinigai jau senai kursuoja, isz- 
leidžiami auksiniai pinigai.
Czekijoje taijiogi iszleisti auk
siniu pinigą.

Visi kalba lietuviszkai.
Joniszkis. Sziauliu apsk r. — 

Atvykęs in Joniszkio miesteli 
per jomarka ar užejes krautu
vei), jautiesi žmogus, kad esi 
Lietuvos centre, 
g'iant, kad jis randasi

Latvijos
nesigirdi miestelj 

prosze pana“ arba

dabrp ir

vario-aliuminijo

Szvediszkiu kal
vos suside-

■i.

in bažnyezia, jiji britus savo 
drapanas, paliko raszteli ant 
stalo, buk apleidže teviszkia 
pastogia.

Apleido mylema motynelia 
ir tęva, sesutes ir b rotus, o su
sidėjo su nepažystamu: nuėjo 
jcszkoti bėdos ir vargo, nesu
prato kokia nelaime ja ja jesz
ko.

Vyra kuri pamylėjo, buvo 
vaiku — nežinojo jisai apie gy
venimą ir tyksla jojo. Buvo isz 
auklėtas be tavu be moralisz- 
kumo ir tikėjimo. Neturėjo jo
kio dinsto ir mokslo.

Iszpradžiu apsigyveno kalin
sią kambareliuosia, bet kada 
pinigai iszsibaige ir pareika
lauta nuo ju randa, neturėjo 

turėjo iszsi- 
- - pas tėvus 

nedryso sugryžt. Po apleidimu! 
neturėjo kur pasidėt, 

pusiau su- 
s^antelia“ kur ap-

1

I
■■'I

'i 'iii

■i
( ‘z i a v ra

vo gerai savo 
cziulei 
tankus 
kailio, liepė aresztavoti vyra.

Lesko ant užklaust ino skva- 
jero del ko teip bjaurei pasiel- 

, at- 
jog tai jojo pati ir gali su

amerikiecziu pinigais, kuriuos 
sudėti daugiausa prikalbino 
kunigai. Kiek tu pinigu buvo 
sudefa, niekas tikrai nežino. 
Gal nemažiau Idiip $250,000 ir 
gal ne daugiau kaip $600,000.

Szvediszkiai gyvuoje.
Svediszkiai, Luksziu v., Sza- 

kiu aj)skr.
mėlis shvis mažas, 
da isz 11 gerai pasiturineziu 
ūkininku. Yra medine koply
tėlė statvtn 1796 m. Tai labai 
susipratęs kaimas.
Ūkininku Sąjungos skyrius su 
Liaudies, Banko skyriumi.

Apie 50 asmenų priklauso 
prie invairiu draugijų. Yra 6 
metas pradžios mokykla, ku
rioje sziais metais mokosi apie 
45 mokiniai..Ketina |>rie nie
ky kibs insteigti , suaugusiems 
vakarinius kursus.

Puikus patarnavimas ant 
paczto.

Seniau. — Karta ateinu Sei
nų pasztas pinigu pasiusti. 
Kaip tyczia buvau painirszes 
kaij) lenkiszkai perlaidu vadi
nas. Bet greit nusiraminau, nes 
pamaeziau blankus pardavinė
jant gerai man žinoma lietuve 
jninole. Taip asz ir praszau ja 
parduoti perlaidos blanką. Ag, 
mano panele, atsako: “Nie ro- 
zumiem. -C<^ pan mowisz?” 
Tada akz jau pradedu keyerso- 
ti lenkiszkai ir aiszkimųisi kad

gaspadinele apsi- 
jog net

Aid jojo pripažinimo 
Bochus 
deszimts metu iii kalėjimą. 
Iszgirdes tokia bausmia jaunas 
žmogus net a|>si\erke, kalbė
damas buk ne yra kaltas. Y’et- 
teris j)o tam 
vokalu idant 
vy( Kingsui bausme

, o kada advokatas 
fiorejo gauti raszto pri|>ažini- 
ma Y’elteįio, lasai dingo isz 
miesto. Nuo tojo laiko praėjo 
penki metai, bet g

isz kalėjimo ana 
'Tuom laik advokatas 

» nuo kitu buk \'ett(‘iis 
ikc kad Kingas visai ant jojo

• • * V

lengvas rasta iszlaikyti, lodei U(. vra kaltu

pasakė savo ad- 
stengt usi paleng- 

ues jisai

kad pa-tėvas taip innirszo, 
griebės jo rankute ir prispau
dęs ja prie rasto, drožė per ja 
keliate kartu pinklu, inpian- 
damas ja ligi kaulo.
dabar nuvožė Antanuką ligon- 
butin ir jieszko nedoro tėvo, 
kuris dabar slajitosi. Jisai dir
bo American Steel & Wire (o., 
dirbtuvėje Worcester) je. Szim 
kuviene policijai skundėsi, jog 

>s ylrapanas in 
skutus, kad ji negalėtu iszeiti 
laukan ir praneszti žmonėms 
apie jo pasielgimu.

Vaikai mdte kaip motina 
sudege ant smart.

Mansion,. Wis. — Kada Ju- 
zefina Vythiczil, slavoke, ap
laistė szJebes su k a rasi n u ir 
užsidegė, keturi josios vaikai 
prisižiurinejo tam baisiam dar
bui savo motinos, bet negakup

jis sudraskęs j<

ubernatorius
I ’olieija ji paliuosavo

diena.
(fagird<
si
neužklupo ir jojo niekad neina
te, tasai užkliipimas buvo tik
tai sumanytas,
taja nakti praiosze pinigus isz 
kaziru o
siki vinkliot

nes \ et teris

norėdamas isz to isz- 
paskelbe kad ji 

banditas apiplesze. — Argi tai 
ne jndosiszkas sumaus may ant 
nekalto žmogaus kuris turėjo 
nersedet kalėjimo 
ftis!

penkis me-

g tas nusirito net po 
Skvajeris pasakė jam 

pasirup) t 
in kalėjimu,

mister skva-

ginėja su savo prisiegelia 
sako,
j'aja daryt i kas jam patinka. 
Isz to kilo barnis terj) skvajero 
ir kaltininko. Skvajeris jniszo- 
ko nuo krėslo užduodamas ko- 
liolika auH'i ikoniszku žandiniu 
Kaului, jo 
suolu.
jog turės 
arba ejti 
motere alsili(ipe: “
jer, nenoriu idant mano vyras 
butu uždarytas kalėjime.

'Teismas užsibaigė tuom, jog 
Lesko užmokėjo kasztus, mo
tere paėmė savo Kaulu už ran
kos imibudu iszejo namo užga- 
nadytais. Vyras prižadėjo 
mandagiau su savo nevalninke 

Neimtu tai atlaidi

Vvras

kaucija
ant ko

apsiejt. - 
moteriszka szirdis!

Bjaurus nužudinimas jaunos
mergaites.

Detroit, Mich. -
Ruze vieži ute

neatsižvel- 
nelabai 

rubežiaus.

■
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nieko veikti idant iszgialbeti 
ja ja nuo teip baisios mirties, 
nes buvo maži. Motina apimta 
liepsna sugriuvo ant žemes su
degdama ant anglies.degdama ant anglies. Motina 
staiga i papailto ir nežinojo ka 
darp. Vyras dirbo Chicago ku-

Eksplodavojo akis.
Sheboygan, W iiji. — Kada 

Ottonas Armbrustėris sėdėjo 
sau malszei prie pecziaus ir 
szildesi, skaitydama laikrasz- 
ti, staigai jiajuto koki tai su- 
drehcjiina, o tyrinėjimas paro
do buk tai jojo stikline akis 
eksplodavojo. Žmogelis neteko

K

Deszimts 
metu Viktorije Rnžcvicziute, 
4808 Martin’ uliczios/ likos nu
žudyta per koki tai ižgama kir
vio palicije lyg szįolei da nesu- 
epie. Daktarai sako, buk mer-

riam Įjranesze apie nelaime ir 
tuojaitžipribuvo namo. Vytlo- 
czikra: Miamasv sudegė/ diena 
])rieszXlu ir gal toji nelaime 
prisidėjo prie motoras staigaus 
i)apaikimo» 

«• ..'"t , » * i* .! ;.ii, <*>. . ........... ' •
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akies plieno fabrike nuo eks
plozijos geležies trys menesiai 
adgal. 'Daktaru nuomone apie 
eksplodavojlma akies yra ta, 
jog stiklino akis buvo szalta, o 
kada suszilo prie pecziaus kilo 
eksplozije. Armbrusteris pirko 
sau kita aki.

44^ " > ' J’
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toli nuo 
Ozia niekur 
kalbant, “prosze pana“ 
“skolko stoit“. —- Y’isi kalba 
grynai lietiiviszkai, lik Jonisz- 
kio instaigose kitaip jautiesi, 
ypacz Miszku l1 rodi joj. Jeigu 
norit, neikit pasiklausyti, kaip 

' ten kalbama.
Amerikiętis pakliuvo in vai-

gaite priesz žudiusta likos su
bjaurinta. , ,

•Mergaite ėjo namo isz para
pinio foro ir nuo tojo laiko 
niekas josios nematė. Ant ry
tojaus josios kūnas likos suras
tas prie Michigan avė.

SZVENCZ1AUSIOSGYVEN1MAS 
MARIJOS PANOS.s

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

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

Puiki knygele.

"t

relis Lietuviu ir 
pažiurti žmonių.

Nesenei atsibuvo teip vadi- 
“ egzekvijos

szeimynos, bet st ubu boselis^su
burdingierium ne ėjo in bažny- 

ant tiltelio 
praszydamas 

ant užkandalelio ir
Dievobaimingi *sve- 

ir iszsigere, pa-

narnos t ules

kuom užmokėti 
neszt, bot kur?

namo, 
Užtiko užmiestije 
gruvusia 
s i gyveno.

4 4

Ana diena stojo priesz sū
dą už nemoraliszka pasielgi- 

Kadastojo priesz audžia,

1 if Mi
J
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I
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džios nagus.
Leitenantas Bai

gimas Amerikoje, rodos 
Scrantone (Pa.), tarnavo sa
vanoriu Lietuvos kariuomenė
je. Jis, kaipo mokas kalbu, ta- 
j)o išskirtas prie Tautu Lygos 
Kontroles komisijos ir su ja 
važinėjo isz Kauno in Vilnių,

Kaunas. 
kūnai, g

mano panele, atsako:
’Cę^ pan mowisz ?

4 i

*A

Kauno in Vilnių 
Suvalkus ėtc. \rienas Kauno 
bankas, kuris seniai isznaudo- 
ja valdžios an įspaudu savo 
szmugelio tikslams, indą ve 
amerikiccziiii Balknnui 20,000

valdžios a n (spauda

markiu atlikimui kokios ten 
bankuos operacijos Vilniuje. 
Grižes Kaunan Balkumis paroi- 
szke, kad jis pinigus pamėtės. 
Balkumi aresztavo ir pasodino 
kalejiman. Jis isz kalėjimo pa
bėgo Vokietijon^ Jam tėvas isz 
Amerikos siuntė pinigus in Kit 
kūnus. Balkunas iszBerlino at-

’ 'k L '

vyko i u Eitkiimis atsiimtu pi
nigu ir ton ji Lietuvosmilicija 
aresztaA’o, surakino įi; parvežė 
Kaunali. Karo teismas ji nu
teisė asztuoniem^ luotams sun- 
khiju dubu kalejimąn. (

m

Kaunaii. Karo teismas ji nu-

ittlB J ji

liamirszau blanku pavadinti 
lenkiszkai ir vėl pa vartoju žo- 

i,“ i.'..L_... .
11 a; j >a rodž i a u p i rszta i s.
panele kaip perkūno trenkta 
paszoko ir iszbegojdtam kam
barin. O asz gavau laukti, kol 
atėjo 'žmogelis, kuris man pa
sakė kaip bus lenkiszkai 
laida“ i 
nusipirkti.'

iii “perlaida niekas neiszei-
Bct

“per-
irlik tada ja galėjau

Tai mat kokiu musu broliu 
seserų esti.
svetimiesiems tarnauti ir savo 
kalbos ir žodžio nebemėgsta,

Vos tik pradėjo

cze liktai stovėjo 
arti hažnyežios, 
sveteliu 
stiklelio, 
lėlei užkandę
dekavojo malonei gaspydoriui 

atsisveikino ir 
nuėjo namo. Munszainieriai 
pasiliko jies da j>use eeberio 
namines pasiliko (ai pradėjo 
semt sn nzbonais ir (juodukais. 
Žiuriucziam isz paszalies ant 
tuja komedijų net szlyksztu 
pasidarė. Gaspadinele jialiepe 
atvaryt bambiliu idant svete
lius pavežyt. In bambiliu atsi
sėdo gaspadine su keleis svbte- 
leis, o ir dukrele josios^ O kad 
burdingieris 
buvo “užtemias,“ lodei jialei- 
dp bambiliu ih vieno žmogaus 
porezius, sutrenkdamas gerai 
gaspadinelia, svetelius ir duk
rele kuriai keli dantvs iszbvre- « •
jo. rTaigi nekaltas kūdikis tu
rėjo nuken|et daugiu use už

užv priėmimą, 
namo.

‘ užtemias
nuo munszaiues

> i

porezius, sutrenkdamas

niu.
apsiverke abudu ir melde susi- 
mylejimo. Sudže dirstelėjo mi- 
laszirdingai ant tuja vaiku 
kurie nežinojo kas tai yra gy
venimas ir jojo atsakomybe. 
Jiji ketino pasilikti neužilgio 
motina. - —

Motina! f Jiji motina.---- *
Kokia isz jos bus motina ? Kaip 
ji gales auklėti savo kūdiki, 
jeigu jisai neturėjo pinigu ant 
užmokėjimo rąndos, drapanų, 
maisto ir 1.1. O bot tasai u
gus“ dryso szokti teip augsz-
tai, sunaikyt savo ir josios gy-

»• ’ ♦: venima. j

zmo-

U
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Sudže liepe 
in priglauda vaiku, 
re pataisos 
pasekmes savo nusidėjimo — 
ja uny stos k va i I u n 10......

ja ja j >a tai py t i 
o ji užda- 
kur lauksname, ■

1re,jo nuKejųei oaugiause uz nu
sidėjimus kitu. Svetimiauczei 
isz LiTfluVin 4uri užtektinai 
juoku czięnais isz juju pasiel-

— Tik trumpai ęzion da- 
heszu a|)ie musiszkiu pasiolgi- 
mus, r M

V!|iJ

'I

•’ll
‘ "M

Deka\’oju labai gražei^iiž 
kalendorių kuris yra vienas isz 
puikiausiu nes yra jame daug 
visokiu^ skaitymo. Lai jus Die- 
:: nelaiko sveikus ir^yvus 

tarnauti del labo visu Liotpviu 
Amerikei • y ' S 
No. 278 —W. C. Shamokin, Pa, ; .H; ■ - ” ■ < > »

v i šok iy< skaitymo, lai i jus Die
vas ii

gimu.

' meldžiu prisiunsti 
poni ffiiHriiviene ant padary
mo czionais ftors truputi pa- 
redko. —Musiszkis.

Tėvai susirūpino, daugiau 
pražilo, aplaike sarmata nuo 
visu.. O kiek panasziu atsitiki* 
mu randasi aplink mus? Oj ant 
nelaimes daug, labai daug. —

w Keportęrįa,

Tavai

S1
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KAS GIRDĖT
Mokyti žmonis kas kart dau

giau tyrinėja apie atsiradimu 
žmogaus ir tankei atranda
akyvus iszrndimus, 

žmones paejna 
beždžionių arba isk ketur- 

Tokie iszradi-

kurie už-

MMB *-***?

buktvirtina,
nuo 
kojiniu žvėrių. T.......... ..........
mai rėmėsi ant Darvino moks- 

mokyti 
da vadžioti buk

o .Pranas iszvažiavo in
* Iii į

AVestus. Stebėtini budai susi-
, o

vietų

ėjimo giminiu po tiek metu 
bet vienas kita atranda.

isz Vied- 
persitikrino

Medinis Szauksztas irioji, buk tokia maloninga,

•f

Viena aristokratiszka szeU 
myna turėjo gražiai padirbta 

' Kas tik ji

V

h h Ii 
liti
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ta ir pradėjo lenkti. Kaip bc- 
niataiit isz koto iszkrito gaba
las szvyno. Pamatęs ta attkso- 
rius siiszuko:

— A, a! Tai ‘mano
k ' U** i '• '

yra medinis! Turis savyje szvi
... • . 1 ' t . /Ji. j - A • •
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, padaryti mane .tokio pat sun- 
’ ’p ir sįdabriniai 

szauks^ai. Jfada tos isztvir- 
; ir 

kur asz turecziau

ir "sidabriniai
„T , ■ ■: IT .
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kūmo kaip

* ketos negales manės pažintiį »

4:

; J: ,4.' .'Wftft'’'
*

w"1

i
o

i'4
'w. 4,

K

•J1 'Z

grūzdais (A j isaky mėlis i sz gyvenimo.) "I'J
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medini szaukszJa. 
paėmė in rankas, tas sake:

Tai gražus szauksztas. Var
giai kita toki bfntu galima su
rasti. 7 t <

Dažnai girdedamas
• . C’ V.“' '

sziiis pagyrimus,

padės ten, 
būti padėtu

j- ‘ ' k k f 1 * i‘ if

Geroji szlnmiųinke iszklause
............. ilk ...“ kt___________________ _

ho ir pasidabruotas!
Taip, pone! Asz esam me

dinis.

'4 m
Įil

4 Žį;

F ;

■ Ž

dinis. — prisipažino ant galo 
szauksztas. — Nerustauk ir at
leisk, už ngpa si sakymu. Dau-

N u inde: 
kuris yra k’ .1 

sunaudok kam 
manės, ir.

5 'f 1 ? f ii itf ■ ■ H

jo prasžypio j r daba r^ NunesZe 
ji pas sidabi akali itįęal, ir pa- 
prasze, kad jis ji padaryt u to-

%.
'' '‘t
į ' IF 'ji pas sidabrakali iit$al, 

" ::: ■ .

kio pat suukiuho kipp ir sidab-
i.

. IK1

įMŽįijC ,y

*5 '■ .!*<•> 
K /jo1

Ąf

Richardas Buikas Dodson, 
isz Beloit, \Vis., kuris iszdave 
tuksianti doleriu ant pargabe
nimo sau mot eres 
niaus, Austrijos,
dabar, jog pargabeno sau tikra 
kaltūno nuo kurio negali atsi
kratyt. Dodsonas turi 59 metu, 
o jojo importavota paeziule

Kada St epą n i je Barrisziu-

/pa u a- 
szius pagy rimus, minėtas 
szauksztas užsimanė dar gra
žesniu tapti, todėl taip sau ta
rė:

4 ft

I 
J4,^" į?4'

toHiig.vrnmw, ginus tok is nebusiu,, 
nuo manes i 
ant manes, ir 
kitam. Pasigailėk 
nešimai kinkl

Mielaszirdingas žmogus pa
sigailėjo minėto szaukszto. 
Atleido jam. jo uiekszyste. Nu- 

ir pidi ko

stengėsi 
esame 

nes žmo- 
ten apsireisz-

rn* • • Ilejei

Prie galo

In. 
mums 
bezdžion ku gini i nes, 
gus turi kokius 
kimus, kurie patikrina tuosius
faktus, ypatingai: 
musu nugarkaulio randasi ga- 
lukas kaulo, kuris parodo, buk 
žmogus turėjo beždžiones uo
dega. 'Teipgi buk žmogus turė
jo daugiau kaip dvi akis, — 
badai net tris, kuri radosi ant 
kaktos terp akiu kokias szia
dien turime, o rankos tarnavo 
jam kaipo antra pora kojų, ka
da tai žmogus vaikszeziojo ant 
keturiu, nes ta užtvirtina ku- 

ant keturiudikio vežliojimas 
priesz atsistojimą ant kojų.

Bet ka ežia rupytis apie tai 
kuom mes 
mot u
biausiu musu rupeseziu yra at- 
siženklyt nuo musu giminiu—

buvome 
a ilgai

milijonai 
Sziadien svar-

oezdžionku. Bet ant nelaimes, 
daug žmonių sziadien savo pa
sielgimais yra arszesni už bez- 
džionka >.

mes

Pati

I m m...... ..

Ak\\a pasakėlių talpina tū
las angliszkas laikrasztis kuria 

paant rinain liet uviszkai:
Kokis tai armeniszkas muži

kas prižadėjo Dievui, jog par
duos savo geriausia arkli, o už 
aplaikytus pinigus nupirks di
deliu gramuvezia, jeigu jojo 
serganti pati pasveiks,
pasveiko, but savo prižadėjimo 
nuužmirs/.o, nuvedi* arkli ant 
joinarko, but draugu su savim 
pasieniu kutina.

Atejas ant jomarko tuojaus 
užtektinai kupeziu ant 

vienas priėjo 
klausdamas:

’’ Ar

rado
pirkimo arklio, 

mdziko 
Kiek nori

prie
“Kiek nori už ta arkli? 
menas atsake, jog du rublius.

“Na tai gerai, perku ji,“ — 
norint* suprato, jog lame ran
dasi koks kriukis.

Bet arklio neparduosiu be 
katino,“

“O kiek nori už kalina?“ 
užklausė kupezius.

“ Du szimtus rubliu.
Dabar kupeziu i 

akys, o kad jam arktis patiko, 
nupirko. Mužikas dalaike pri
žadėjimą Dievui pirkdamas 
žvake už du rublius, o du szim- 
lus už katina pasiliko sau.

Kiek mes panasziu būdu ap
gauname Dieva, kada ant mus 
nelaime užejna ? Bet kada toji 

užmirsztame

* l

apreiszke mužikas

1 * 
atsidarė

importavota
ijo

te, teip vadinasi jojo pati, pa
regėjo prisiunsta jai fotogra- 
fije amerikoniszko vyro, tuo
jaus nutarė keliauti iu Ameri
ka. Kada pribuvo in New Yor- 
ka ir paregėjo savo vyra, net 
nutirpo isz baimes. Mat jisai 
nusiimto
kada buvo da jaunas. Ne buvo 
kitokio iszejimo kaip su jaja 
apsivesti, nes valdže butu jaja 
sugražinus adgal in Austrije. 
Dabar jauna paeziule iimesze 
in suda praszyma 
kyrimo, o senas
jog po szliulmi ne karta jojo 
patogi ir jauna paeziule nuda
vė save pabueziuot...

> savo 
baimes.

jai savo fotografije

lint persis- 
vyras verki*,

Trvs doleriu! 
pinigu ir

t ei p 
diena josios

ženklino 
Ana

(

kaimynai pra 
at ga i vyt atsiliepi* in juo- 

Negialbokit nieko, tegul

pa pagelia isz

apreiszk e,

Dievui

Nauja

duota

stalvcze 
sz viesos, 

virszinin-

v irszi -naujas
tam užmanymui vra

praejna 
prižadėjimu Dievui.

........... .  ■< 
turkiszka

Ims be elektrikines 
jeigu augszcziauses 
kas turės užtektinai intekmi 
tam pasiprieszyt.

Mer Angora, 
ninkas
labai prieszingas ir ant užklau- 
svmo atsake: “ F
sės pranaszas ir Dievas r!\., 
ku) sutvėrė diena dul pasi- 
vaikszcziojimo ir darbo. Nakti 
sutverė del miego o 
valkiotis naktimis, 
daro su
Badai visi 'Turkai yra prieszin- 
gi elektros apszviet imo.

Allah (didžiau- 
ir Dievas 'Pur- 

diena

kas nori 
tegul tai 

pagialbg menulio.

Ana diena atėjo kokis tai 
nepažystamas žmogus pas S: 
ma Paust, Bloomsburg, Pa., 
kada jam atidarė duris, nepa- 
žystariias užklausė, ar gali 
czionais pernakvot.

Szimas atsake, kad nežino ar 
gales ar ne, nes jam nepažysta
mas nemaloniai iszrode. Ant 
galo užklausė 
tavo pravarde ?
mas atsake,

atėjo

ar

o

“o kaip 
N e pažysta- 

“Ar

jojo: 
f > t
jog Paust.

tavo vardas Franas?’’ Akyvai
M'/’n

Kada atsake
mėtėsi in glebi, nes vienas ki-T
to mmiat'j įier 40 met d. ;

Brolei fjerMakyre' 1880 mete, 
Szimas apsigyveno Gentie pa-

ii ii.a!*-'

I 1

užklausė as nepažystamo, 
jog t ei p, brolei

— Ant ilgiau asz negaliu pa
likti tokiu, kokiu lygsziol bu
vau. Asz turiu ka norint darv- 

'l s• v S ti, kad

lius ar 
gys.
esu

manim val-

beveik tik

idabriniu palikeziau. 
Tada gal pasitaikys, kad kara- 

karalieno
Netaip kaip dabar kad 

vartojamas
prastu žmonelių.

Kaip tik tarė, taip ir padare. 
Viena 
su savo jauna dukterimi atėjo 
virtuvėn ir kam tai jai prirei
kė szaukszto. .Ji priėjus paėmė 
medini szaukszta. 'Tam to tik 
ir reikėjo. Neužilgio jis jai se- 
kaneziai tarė:

— Gerbiamoji poni! Kaip tai 
būti palytėtu

karta pati szeimininke

bet molina 
moteriszke visai 

Isz karto ji

rinini szauksztai.
— Gerai poni padarysiu — 

si<lrtbr0kaĮys, 
kote įuresiu

t a re 
ežia 
skyle, kad suvirinęs szvino ga-, 
lecziau pripilti.

— Gerai, t

bet va 
iszgreszti

1* 'd

> (v.

tamsia! Dar v k

sidabrą,

su reikalais.

s
j

4^' ’
jį s

A

<k

f w
W-r-

i,

,10- *

'M*'"
%.

t ukstanezei
Juk lai puiki suma 
del varguolio žeuklytu didelis 
skarbas, bet del misiukes He
lenos Harper, 
kaip nieko.
name kilo ugnis ir teip staigai 
prasiplatino, jog toji misiuke 
ne’spejo iszgialbet isz liepsnos 
savo milemo paukszczio papū
gos. per ka isz gailesezio apal
po. Kada jaja 
h‘jo

sius: “
viską vulnei yma, bile tik man 
mano m\lema 
gialbet umet. ”

Kada jai \ eliaus
jog ugnis padare namie hleiles 
ant trijų lukstaneziu doleriu, 
tai moterėle pasakė, jog ge
riau* netekt i penkių tukstan- 
cziu doleriu ne kaip netekti 
papūgos.

•--- Gerai 
kaip iszmanai.

Szaukszfas iszgirdes ta, ka 
sidabrakalys renge daryti eme 
ir apalpo. Paskui atsipeikejes 
jau norėjo ponios praszyli, kad 
sidabrakaliui nepavelytu to 
daryti. Bet atsiminęs panieki
nimą tarė:

— Vercziau, kas žino ka, nu
kęsti negu paniekintu būti. 
Tegul man ir szirdi perskros! 
Bet turi stotis taip, 
noriu.

Sidabrakalys ilgai nelaukęs 
paėmė ji ir padare taip, kaip 
buvo sakes. Savininke paėmusi 
parnesze namon ir vėl padėjo 
sykiu su kitais szauksztais. 
Nuo to tarnaites dangau jo jau 
nemete szalin, kaip 
miau darydavo, bet eme ir ne- 

ant stalo su kitais 
'Tokia

ji labai džiugino. 
Bet dabar jis pradėjo bijoties 
savo szeimininkes, kad ji uc- 
iszduotu.paslapties. Vienok ne
ilgai jam reikėjo jos bijoties. 
Ji tuojaus apsirgo ir mirė. Mi
rus jai minėtas szauksztas nu
džiugo ir tarė savo szirdyje:

- A ežiu Dievui! 
miai galėsiu gyventi.

** i i' 
sidabrakalys runge daryt i

sze padėti 
szauksztais. 
tarnaicziu

ne

Egipcijoniszko

kaip asz

lai pil

permaina

cija — 
ta. Po 
Žibėjo;

sza 11 k sz tas g ra ži a i

ir sziadien

kuriame

karaliaus 
'Tuto, kurio puiku antgrabi at
rado praejta meta o 
da jame dirba ir atranda viso
kiu brangenybių, o 
jau surasta visokiu deimantu, 
platinos, aukso sidabro ir kito
kiu brangenybu kuriu verte 
isznesza ant keliolikos szimtu 
milijonu doleriu, tai badai ant 
tu visu skarbu randasi baisus 
užkeikimas nuo kurio jau trys 
jeszkotojai mirė nuo nepapras
tu priežaseziu.

Prakeikimas
paties Tuto ir dvasiszkuju kaip 
sau nekuriu mano, bet nuo var
gingu žmonių 
skarbai likos
kuriu darbo ir kruvino prakai
to tiejei skarbai likos iszspaus- 
tais.

Visoki turtai, ar tai jieje pa- 
ejtu nuo laiku 'Tuto ar teby- 
riam laike, sukrautais per vie
na ypata arba szeimyna, ap- 
kriksztyto darbiuinkiszko žmo
gaus prakaitu yra 
niszka nelaime.

M ■■ I II I 
“Kiek norite ?”
“Kokio sztopo? Kiek baksu 

ar buteliu ? Užtenka pasakyt i 
kiek, kokio ir in kur nusiunsti, 
ir gausite per paūžta kiek no
rite ir tai nežiūrint kur gyve
nate, ar prastoje bakūžėlėje, 
klįube, hotelije ar palociuje,

yra malonu 
szvelnia ranka. Kada mane pa- 
lieczia didele ir sziurkszt.i lan
ka, tai asz net visas sudrebu. 
Pati matai, kad asz neesu pa
dirbtas vartojimui panasziu 
ranku. Asz pats jaueziu savy
je, kad man nevieta virtuvėje. 
Asz visados turecziau Imti ant 
poniszko stalo. Gražioji poni! 
Buk tokia gera, padaryk mani“ 
sidabriniu.

Jauna mergute, iszgirdus to
ki szaukszto paika praszyma. 
pradėjo kvatotis; 
szalto budo
ramiai užsilaikė.
jam nieko nesako, bet paskui 
sutiko ir paėmus nunesze pas 
sidabrakali. 'Pas atliko opera- 

sidabru apliejo szauksz
to
gražiau negu tikri si

dabriniai szauksztai. Kada po
nia parnesze ji namon ir padė
jo sykiu su kitais szauksztais, 
jis jiems pasako taip:

— Asz esu jusu dedis, brolis 
senu sidabriniu szakucziu. To
dėl jus turite mane gerbti ir 
guodoti; visur ir visados man 
užleisti pirma vieta ant stalo.

Seni szauksztai jam ant to 
nieko neatsako; nes žinojo, kad 
vieta gauti ant stalo priklau
sys ne nuo ju, bot nuo tarnai
cziu, kurios stala prirengia. 
Bet dabar tarnaites pradėjo 
su juomi 
Kaip jis

tik atbulai, 
tikėjosi ir

nepae.jna nuo

isz kuriu tiejei 
sukrautais, isz

x’įsuome-

4

eme nuo jo sidabru 
ji tokiu, kokiu isztiesii jis bu
vo. Užtai szauksztas nesupyko, 
bet dar pade kavoje žmogui, 
kad jis visai nesunaikino. Dau
ginus jis nepanorėjo palikti ki
tokiu. Ant visados pasiliko me
diniu.

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau mano sesers Mari

jonos Ged ra i cz i u t e s 
pavarde 
kas apie jia. žino meldžiu pra
neszt. (1.7)

Mrs. Agota Vilkeliene 
640 Ferdinand St., 

Scranton, Pa.

po vyru
Bueavicziene. Jeigu

Dabar ra- 
V i skus 

užsibaigė. Niekas nesužinos isz 
ko asz esu padirbtas. Kas'tik 
paims iii savo rankas, tas sa
kys, kad asz esu sidabrinis.

taip manydamas 
Kadangi tuo-

pamatęs ka

u Ii t e

1.
Vakaruose tūnojo juodas de

besys sniego pilnas. Vejas pu- 
ezia szvelnus ir sziltas, tartum 
lietus beprmles lyti. Beržynas 
sznikszczia kai malūne vau- 
(Tuo. Ūkana tiesiasi rytu linkui 
užpiirkszdama smulkiu lietum.

Bružu kaime žmones bėgioja 
vienas pas kita
Vieni skerdžia kiaules del Ka 
ledu, antri ju kasa sniegą tarp- 
tvoruose, da kiti gyvfdius liuo- 
bia, nesą sziaudus isz kluonu.

Justinas Staiikviržius ruo- 
szia roges del lytojaus*važiuo
ti rarotų iszklausyt i. Staiga 
atbėga pas Stankeviczius Jo
niene ir klausia’.:

| — Ar jau atvažiavo jumi su
ims isz Maskvos?

— Da ne — lyg
atsako Stankeviezioiio. - 
davo parvažiuoja 
vaitos priesz Kalėdas, bet kas 
su

nusiminusi
Bū

namo už sa

Asz < >na Viduiiiuiiu 
kan savo vvra Stanį Vidumi 
kuris paliko mane du metai at
gal su mergaite vieno menesio; 
jisai gyveno apie Wilkes-Bar
re, Pa. Jeigu kas apie ji žino 

meldžiuar jis gyvas ar miręs 
pra neszt.

(>na Viduiiienc
1017 E. Mahanoy St., 

Mahanoy (’ity, Pa.t.S)

Pajeszkau savo szvogeri Mi. 
lieju Aleksyną

o - 
pa o j n a U t i isz 

Paži ro Kaimo, ({liaukos Para., 
Mari jampolos 
Vais’,

Balberiszkes 
pirmiau gyveno Omaha 

Nebr. dabar nežinau kur. Te 
ui atsiszaukia ant adreso.

Juoz. Kiirvelis
1130!) Mart indale A ve.

Detroit, Miuh.

Pajeszkau Antana Szumaus- 
isz Guslaucizno Kaimo 

Gmino.

(r*

1.7)

*<.^R ft *4

Paaukavo $50,000 del

$50,000

pakajaus.
Ed warily s A. Filiene isz Bos

tono, Mas>., paaukavo 
del tojo žmogaus kuris paduo
tu geriause plana ant padary
mo švietimo pakajaus Euro
poje. Kontestas bus turp gar 
singu raszytojii Pranui jos, An 
glijos ir Italijos.

f

f

!'iii 
•įto

»

Cldebiszkio Gmino. Prienų 
Para., Suvalkų Red. Tegul at- 
siszaukia ant adreso.

'riiomas Rugienius
R. E. D. 110

East Granby, (’onn.

rasze.
danu’ 
pa>

Sako turi> 
larbo, egzaminai nelabai

gaiva ir isz-

lai tiek
tu ji ir matysi, 
isz.eina

nenori ne 
žnione- 

ejo 
o daba r kas i>z jo ? 

bedieviams

juo dabar pasidaro, nežinia.
— Ar jis jums rasze, kad at

važiuos ?
Taip, 

<
iseke ar kas .kitas ji užlai 

ke...
Joniene papurtė 

didžiai pareisfcke:
Kai iszsimokin?

Jie visi, kurie 
mokslus randa sau už

siėmimus. Jie tada
kalbeli su paprastai? 
mis. Ana, Tureikiu Jonas 
iii kunigus, 
Nuėjo bedieviams prakalbu 
sakeli iv keikia kunigus, t <

apsiszlnostc 
\eidu ir

Stankeviczius

Stankevicziene 
žiurstu aszaras nuo 
nuėjusi prie pecziaus atsisėdo 
ant skobnelio.
skubiai inbcges stubob suriko:

— Jau pakinkiau arkli. Jei
gu reikia kA fftTirvežti isz mies- 
t el io, sa k y k .

- - Parvežk žu \ u kuczioms, 
taipgi paimk daugiau cukraus 
ir arbatos. Gal atvažiuos Kli- I
manskai in sveczius — patylo
mis atsake Staukcvicziene.

Stankeviczius
miestelin. Prisipirko kas 

<
linkui. Sustabdęs 

' paklausti, kada 
ateina. At-

mokslą sakyti. Žmones nekant
riai lauke, kad nors kunigėlis 
trumpa pamokslo 
kad ankseziau namo parvažia
vus. Kunigas buvo lenkas, jis

pasakytu,

elgt ies 
dabar

troszko gauti pirmutine vieta 
ant stalo. Tarnaites jo visai 
neneszdavo prie stalo. Tas jam 
greitai ingriso. ‘rodei kaip tik 
jis gavo proga pamatyti savo 
geradare ponia, tuojaus jis jai 
nusiskundė, sakydamas;

— Gerbiamoji poni! asz ne
suprantu kodėl mane tarnaites 

kitus 
ir padeda

/ visus
paima

Bet manės dar nei
ant stalo po

paniekina, 
szauksztas 
ant stalo, 
sykio nepadėjo 
pasidabravimo. Man rodosi,
kad gražiau atrodau negu kiti 
szauksztai. Vienok 
niekina. Pasakyk kad jos dau
giau taip nedarytu. Pasakyk, 
kad asz esu sidabrinis.

Kokis szaukszto buvo pro-.

jos mane

negirdėta kan

tik sutarpius — 
simas sidabrinis

- Bet tas mums
Ugnis daugiau

Pajeszkau merginu pažinsta- 
mu, asz isz Suvalkų, Seinų, 
Kapczemiesczio, Ivaszku Kai
mo. .Tegul atsiszaukia ant ad
reso.

i Į ?sz pirmu savo žodžiu pradėjo 
barti lietuvius, 

insta tymus, 
draudžiamus raitus. Sako, jis 

.Bružu kaime skaito 
pargabentas isz Vo

kietijos knygas. Kunigas iusi 
k a rszezi a ves su riko:

— Jau netik Bružuose pilna 
lietuviszku knygų, o net ir Mas 
kvon ju pristato... Nestebetina. 
kad Stankevieziu Juozą ir koki 
ten mokytoja tik savaite laiko 
atgal, isztreme Sibiran. Jus vi
sus tas pats laukia, katrie skai
tote lietuviszkas knygas!....

St a n k e v i cz iene i szgi rd us i 
szitnos kunigo žodžius, apalpu
si parkrito ant žemes. Duktė 
Anastazija ja pakrapino szvon 
tu vandmiiu,! attfimvino ir isz- 
vedo isz bažnvežios laukan.

Kuomet visi 
bažnyczios, kalbėjosi tarp 
ves apie Stankevieziu Juozą. 
Visokius sprendimus daro: vie
ni ju. smerki* Juozą už drausti- 
nu rasztu skaitymu, antri sake, 
kad mes visi lietuviai turime 
skaityti savo kalboj paraszytas 
knygas. Savo tautos kultūra 
negalime aplesiti ir pražudyti 
savo rusizmo bangose.

— Aeziu tokiems žmonėms, 
kaip Juozas! Jis gerai žinojo, 
kam skaitė lietuviszkas knygas 
— pastebėjo vienas.

— Jeigu jis butu 
tai nesibartu taip, 
baszczius kad barasi ir keikia 
lietuvius už skaitymu lietuvisz- 

kartojo Galinis.
isz Sibiro.

vai dž i os

Žinąs ka< 
ir platina

kad jie lauža 
skait a.

jau iszejo isz 
sa

isz\ ažiavo 
rei- 

atgal, pasu-kia ir gryždamas 
ko stoties I 
ark Ii užbėgo<.11 XX II

sekamas i rauk in vs* • 
sakymu gavo, kad už puses va
landos. Atėjus trukini Stan
keviczius visur dabojo savo 
sūnaus, bet niekur nebuvo ma
tyt. Iszeina isz vagonu daug 
studentu su uniformomis, pa- 
naszi in Juozą, bet tai ne jis.

Stankeviczius važiavo namo 
nusiminęs. Sniegas dribo kai 
skepetomis, roges vilko sniegą 
paskui save.

Parvažiavęs namo rado žmo
na yerkianczja. Justinas ja ra
mino, kad nesą reikalo verkti 
isz anksto. .Juozas parvažiuos.

— Gamink vakariene, 
tose Justinas.

kunigas, 
kaip pra-Jurgis Bankietu

769 Grenbusk st., 
Milwaukee, Wise.

Daminikas Milkas isz kaimo 
Sprindiszkiii, Suvalkų guber., 
Klebiszkio kaimo, teipgi Anta
no Szumaueko isz kaimo Gus- 
tauczizno, gmino Klebiszkio, 
gubernijos Suvalkų, parapijos 
Prienų.

'Thomas Rugienius
R. F. D. 110

East Granby, (.‘onn.

ku knygų! —
— Gal ji paleis

Da jis bus kunigas. Jau pasku
tinius metus mokinosi. Jis bo

at sake antras

Tecziaus 
labai apsiriko, 
jaus po savininkes mirties visi 
daiktai likosi parduoti. Sidab
rinius peilius ir szakules nu
pirko auksorins. Nupirkęs ir 
pargabenęs namon neužilgo jifc 
juos rengėsi sutarpinti. Netik
rasis szauksztas
auksorins rengiasi su jais pa
daryti labai persigando ir pra
dėjo szaukti ant savo draugu, 
kurie nuoszalyj jo gulėjo.

Ko jus taip ramiai g
ir nieko nesakote p(iesz mums 
rengiamąja 
ežia ?! Ka, ar jus jausmu netu
rite? akmeniniai? Ar nemato
te, kad jis rengiasi mus sude
gint i ?! Ko jus tylite ?!

— Klausyk, tamsta.. J is mus 
nesndegins, 
atsake • jam 
szauksztas. -
nieko nekenks.
mums gero padarys negu blo
go. Mes jau daugel kartu esa
me per ja pereje.

Iszgirdes tokius žodžius, m i- 
netas szauksztas neturėjo ko 
atsakvti. Vientik atsiduso iv «>
pats sau pamastė, kad sidabras 
turi daugiau negu dvi ypaty
bes, tai yra netik žibėjimo, ne
tik sunkumo, bet dar tuvi ir ne
sunaikinimo ypatybe.

Kada auksorins užkure tal
pinimo pecziu ir pažeme minėta

ma
ma!
eisiu apžiūrėsiu gyvulius, par-
nesziu szieno ant stalo jiaklo-

• >
SIU.

i
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i 

ii 
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If
|iDabar jis nebus kunivu

Jis 
meilus vaikas.

vo klerikas — 
kaimynas.

Motina niekad nežinojo ir ne 
mane, kail Juozas butu papil
dęs tokia blogybe. Dabar netik 
visa parapija žino, o ir visas 
svietas žinos apie Juozą.

verkdama sake motina, 
buvo geras ir
.bet viskas žuvo... <> gal ji ne
kaltai isztreme su Ino niekyto-

! Jis niekaįl neskaitė ir ne
turėjo lietuviszku knygų. Dar 
pernai jis mums sake, kad no
ris gauti tokiu knygų, bet nesą 
galima. Gal jis gavo ju nuo to 
mokytojo?...

Bernai buvo jau iszbegioje 
pas kaimynus, 

iszdume. 
kamaroje drabužius 

taisosi rytojui važiuot bažny-

Sziadien daugeliuosia skly- 
randasi tukstanezei 

žmonių be jokio užsiėmimo. 
Pagal svetimtautiszka darbi- 
niukiszka biurą tai Belgijoj

- ..................  i .. ■’ , f . r . ----- . .

puošia ę>kas sauavioni 
antri 
Mergos

karcziamon
Itas,*kokis buvo jo iszsireiszki- 

ponia ant jo už 
Jinai žinojo, kad 

jis geriau neiszmano; todėl ji 
jam ir dabar gražiai atsake:

— Ar žinai, tamsta?! — 
jinai jiųn. —
ne vien in gražuma bet ir spn-

maS; Vienok 
tai nepyko.

ar palociuji 
visur jums bus pristatyta...

'Teip tai apgarsina tūla no
vos arielkine kompanijų isz

kuri isz-
siunte savo apgarsinimus po

Iii 
t»r W|!

'Tosios gfomat<»s pakliuvo įii
valdžios rankaM ir dabar pacž-fbet tik pasidabruotas; tai-gi 
tai ja i sės su laikine ja ir degina K

Montreal, Kana<la,
4

Su v. VakU 1
■’h1 Jlr ;'1

tai ja i sės su laikine ja ir degina 
nes pasirodo, buk tai didžiau 

apgavyste, nes kompanijų
> žmo-

se i
aplaikitis pinigus liepų 
n ims szvilpti m kumszti.

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“4NIQLA3 3ARGAS”

Vito* nulio*, Litanijos
ir t.t. 3 
skurlnato apdarai*, auksuoti krasatai.
Proku MS. MOlaitMiSltnu tllAoi El .SO.

W. O. BOCZKAUSKAS CO.
MAHANOY CITY, PA. 

i ■ . h į i' » j “ j# '#4, '' ' W *’ i

Puikiai ,n*«iaryta mlnksstnl*

Pruk* m* pufainntlmu tiktai *1.110
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Z

c,

Ta maitok
tarė 

žiuri

kurna. Kada jos pa ima. ta ve in 
raukau, tai t (tojaus supranta, 
kad pats esi hevisas sidabrinis,

1 Lji < 1 " A U“ J _

raukau, tai t (tojaus supranta

už tai jos tavos nededa ir ant 
stalo.

;— Bet ir sunkuma! Sunkiu 
—r paantrino szauksztas 

— Kaip tai?! Ar-gi 
sidaj)ra pažysta neyien tik pą- 

‘ .Z - j-- h’ -pagal

nui!,! 
nekantriai.

gal jo Ribojimą bet 
sunkuma? •

žynį
- Taip, tamsiu!

feip... i ■ ■ 
■ M, z

ir pagal
i ■ i:

ju
szaukszta, tas drenaueziu hal
su prabilo:

— Brangus ponu! Isztikruju, 
asz esu sidabrinis. Bet nemesk 
manes in pecziu. Asz esu kito
kio sidabro.

— 'Tai kokio-gi sidabro pats 
esi ? Gal szvininis?!

Šzyininis! Argi ponas itt- 
Ii taip blogai apie mane many
ti ? Alatai, kad asz kitaip atro
dau. •

F ii

iI

czįon. Laikas buvo jau vėlokas, 
bet niekas nesiskubino kuczios 
valgyli, vis lauke 
važiuojant.

Iszmuszus doszimtai ’ 
dai susėdo visa szeimyna prie

yra 12,368 bedarlJiui; Francijoi 
8,500; Ntalijoi 9,250; Lenki joj 
87,000; Lietuvoje 12,000; (Ize- 
koslovakijoi 300,1)00; Austrijoj 
27,900; Vokietijoi 890,775 o 
Snvien5;tjosia Valstijosia apie

'.į '^-0. *• * ""' "' r ''I '

- ROYAL /MAIL
« IM IR ISZ LIETUVOS.

«0RDVNA” ‘‘ORBITA 
“OHIO” . , “ORCA”

.Tio laivai yra nauji ir moder- 
/ Ai eH • t .
keliones, Žinomi del gero putar- 

' ■ • ■’ . 4 V ' a ■ 'i ■ y ‘

ir Užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu atalu. Szei- 
minios, motoras ir vaikai gauna Į

■ . įą I 

■. M 

’itrXwk.

važiuojant.
Juozo par

milijonai
jm

r ft 4^

IT taip užsibaigė Stankevi
eziu Kalėdos. Važiavo namo 
visi nuliude ir žmonių apszne-

.J'4
i

1

stalo. Justinas palaimino savo 
szeimyna ir padalijo Kalėdų 
plot keti lis? ,

, Po vakarienes bernai juoka
vo, žaidė > kortomis ir tarėsi, 
kur rytoj eisią. Stankeviczius 
ruko pypke sėdėdamas ant 
suolelio prie pecziaus. Stanke-

kami. Visi tik kalbėjo apie juos 
su panieka. —M. Szileika.pa nieką.

jH

t

Szirdingai aeziu už teip pui
ku sieninius kalendorius ku
riuos man atsiuntėt, tai yra 
seta susidedanti isz keturiu. 
Yra tai labai pigei už toki pui
kų setą, ba vienas yra tik ver
tas kiek užmokėjau už keturis. 
•DųokDieve

Na, tai gal einiui^?!
Cininis! — paantrino taip 

j.’^et greit 
nuo tu .susilaikė ir tarė persti- 4 
tikrifiancziąis zodsįitiįs: F

Ponas visai lengvai gali
* i-

_ pratęs. 7 y
Taip, asz tuojaus patir-

— tai turus paeme szauksz 
j ;■ • '' 1 '■ ' ./ ■ : ■'■.•'• ■■ ■ ' P ’U A : 'PW: ? ip .

.h, . : ■ , M1' /■■'■'j. ii t .ji u:i'si+''<'■ j '"i.
■ " ■' . '■ ,1 ; ‘1| " ■ " 1 I 'JI'P <l!h J '« fU.'!. ‘-I'Vv. ■

Na, tai gal eininis?!
I. II <1,1. |

lyg kad šit piktumu *eii

nisski visame. Goriausi del juru į 

navinio ir vigados visame. Geras į
r L

S

vicziene vis aimanavo, kalbėjo 
apie Juozą.

X

tik r i na neziais žodžiu is: 

datyrti isz ko asz esu pad ir b 
tas. Brig to pats esi prat<įst

A 2.
Aut rytojaus dar.priesz dit M4-Žiru rytojuus uur jii’icsz uus 

nu, iszvažiavo visi bažnyežiom 
Namie pasiliko tik vienas ber-

specUkjuUiąnayima*
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Sidabru pa 
sun
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meldžia
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r4tas. Friė to pats esi 
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Sziadien 
bobos pas Antanuku,

nuo

mo prislėgtu balsu Onute.
—1 Tai jus nenorite?

— O tai eik sau po vėlinu! 
suriko Bambi iene.

puikinasi, kaip 
Manka! ar 

na-

Dievo, Manka! 
pas Bamblieiie sėdi?

darvi \

ir

isztrukau
tai net 

ežia, gyvate, atsivijo mane. Ve, 
tik žiūrėk, kokia pekla kelia su 
.tai kita už Juze...

Blakoriute tik rankoms ples
telėjo; jos veidas staigai už
kaito.

— Bijo k is
Tai tu
Bet juk tai didele nuodėmė ir 
geda...

— Na, tai ka turiu 
Kit in upe pasiskandyt, ar ka
Paraudonavo, nusijuokė 
urnai pradėjo verkti graudžiu 
verksmu, pasikrupeziodama.

Toj valandoj priszoko prie 
jos viepa isz baraneziiisi bobų, 
nutvėrė ja už peties ir suriko 
užkimusiu balsu.

— Nedvkaukit! nedvkaukit!•* •
Užteks sziadien to viso geru!

Mare užpyko. Akies 
nyj aszaros iszdžiuv 
ži btęlejo piktumas.

— Ko mane ežia Bamblieiie 
tašo? Ka, ar tai asz Bamblie- 
ues tarnaite, ar ka.* Kaip asz 

o kaip

mirks- 
nkvse

užsimanysiu, tai eisiu, 
nenorėsiu, t*ii neisiu! Supran
ta Bamblieiie

Boba vienok nepaleido 
pet ies.

Greicziau, g.
dykauki!! Namo, namo!

— Atsitrauk Bamblieiie! 
suriko mergina.

— Bamblieiie, Bamblieiie! — 
, — o kad ne 
tarp vagiu se-

atkari o jo 
Bamblieiie, 
lietusi.

- O!

boba 
tai

JOS

greicziau! Ne-

O

drąsini suriko Mare.
<) oas Ihimblieiie A 

guresniu 
siu, 
ir su
Kad apsigyvenimas tai tegul 
buna apsigyvenimas.

Boba pradėjo 
k lausyt.

- Tai ju>

tai tarp 
sėdi siKaip supyk

tai viską mesiu po velniu 
i < tunka in (Iroica -eisiu.

žingeidžiai

a n t apsigy veni-

k laiisine-

mo.’
Onute linkteiejo galva ir isz- 

netycziu nujausdama užsitrau
kė airt akiu skepeta.

— 1 r jus einate .* 
jo boba.

Onute vėl linkteiejo galva.
— Pasilik sveika. Manka, - 

tarė ji, norėdama eiti.
Bet Bamblieiie, paleidus 

Mares peti. nutvėrė ja už ran
koves.

— O tai, asz jums pasakysiu 
, greit alcirnis permetus 

mergina, kad jus kvailai daro
te. Tai ne jums duona. Kuri isz 
geresniu merginu ten buvo, tai 
vėl greit sugryžo. Kviatosins- 
kiute teip gi pas mane sėdi ir 
Mikusiute sėdi.
Įteikia gyvent,

—. Likis sveika, Manka! — 
tarė Blakoriute, neatsakydama 
bobai ir užsigryžo nuo jos.

Bet Bamblieiie užstojo 
kelia.

— Asz jnmfe ka pasakysiu 
tarė, atremdama jai ranka in 
krutinę.
kia nusibaigus kaip tas kau
las, ka tai szunes nugraužia. 
Bet asz rizikuosiu. Jus galite 
pas ihane be paszporto 
valgyti gausite...

Ji žiurėjo nekuri laika ban- 
daneziai in nuleistas merginos 
akis, bet matydama ja neatsi
liepianti szuktelejo suduoda
ma kuinszczia iii kumszczia:

-4- Tegul jau! Lai jaii mano

Bamblieiie,

tarė

O ka veiks/ 
reikia gyvent!

llžsto j( jm

Jus dabar esate to

buli;

prapuola! Aptaisysiu, apledy
siu! Tegul bus mano rizika!

Mare prislinko areziau.
— Gal pasiliksi, Onute, ar

k a f...
Onute norėjo isztrukti. Bam

bi iene laike ja už skepetos.
— Tik jus nesi spardyk i t 

perdaug... Dieva neapmauski- 
te, kad jums tokia proga atsi
laiko. O ka tai, lyg“ tai jtis pir
mutinė busite, ar ka? Ne tokios 
nuėjo ant’ lengvos duonos,1 ° 
karūna joms ntio gaivos nonu- 
puolobTik jus Dievo nepyky- 
kite,’tik apsvarstykite...

— Leiskite! -— atsake piktu-
l»' t

- Dar tu 
ateisi pas mane! žiūrėkis man 
kokia griovienc! Kalėjimo Sė
dėjo vagilka, o 
Dievas žino kas...
eisi tu szia\lien, bjaurybe, 
mo, ar no ?

— Tik nerekauk man sziezia, 
nerekauk, — atsake Maro, — 
nes nėra už ka.#Sudie, Onute!— 
szuktelejo einaneziai. —M) kaip 
norėsi pabėgt, tai lik apie mus, 
a t si m v k ! i

Ir urnai paėmėja pirmutinis 
paszelumas, insirenie in paszo- 
nes ir pradėjo dainuot, juokda
mosi, kaip velnio apsėsta. Vai
kai pritarė jai cypimu, o žyde- 

greieziau 
rankena; 

isz gorianeziu smuklėj 
szokt su

a I Hake Mare

lis vis greicziau ir 
suko 
viens 
isz begu ir
mergina.

girgždauczia

pradėjo
Bamblione, su atbu

lu ezepcziuku, plojo delnais 
jiem-dviem iii takia ir tupežio- 
jo ant žemes.

Onuka greit tolinosi. Isz 
karto ji dar girdėjo tuos pus
laukinius riksmus, tuos juokus 
ir delnu plojimus, paskui tik 
tolima ju aida, ir kassyk silp
niau ir silpniau, pagalios vis
kas nutilo.

Ji buvo jau laukuose. Užte
kėjo menulis ir pasidabrino 
lauku plota. Medžiai pakelėje 
szlainejo smulkiais lapais, kur- 

kur žybeziojo melsvos
žvaigždes. Szeii-ir-ten mirgi'jo 

tai szen, tai 
sparnu, suples-

ne-

tei imi žiburiai,
pasigirdo

iszgazdinto pauksz- 
szu<» kur sulojo, tai 

arklys kur sužvengė. Mergina 
, ir norints bu- 
skubinosi, tar-

ten 
denimas 
ežio, tai

ėjo nesilsedama 
v o pavargus, 
turn bėgdama nuo kokios tai 
nematomos szmeklos. Pagalios 
viskas nutilo, paskutiniai ži
buriai užgeso, o žejne apsiden
gė rasa.
*• Mergina sustojo ir pakele 
galva. Skepeta nuo jos nuslin
ko, menulis nubaltino jos ir 
t(*ip iszbjvszkusi veidą. Stovė
jo teip valamlele ir judino be 

Paskui atsiduso, 
užsitraukė ant 

galvos skejieta ir pradėjo eiti 
pamaželi. (Jreitni ji pranyko 
tamsumoje.

balso lupas.
nuleido galva,

<5 re i t a i

ir

•)
Magistrato rasztinyczioj val- 

diszkos pareigos jau buvo at
liekamos, kuomet . Ona Blako
riute sustojo ant jos slonksczio.

Palei duris pusbalsiai ginezi-
josi keletas žydeliu, kraipari- 
czin savo galvas kassyk kiton 
pusėn, 
pines, 
dėvintis pilka, namie austa 
szvarka, su ilgu botagu vienoj 
rankoj ir sn ausim* kepure ki
toj; dar toliau pusgirte boba, 
su rože ant veido, stumdė su
vargusi vaikezą, kursai sto
vėjo prieszais ja, tartum pasi
rengus verkti. Gilumoj gi, da
bindamas szi paveiksią, snaude 
žemsargis,

rolian stovėjo užsiru- 
vakstietis, 

namie

rn

< lejuoja nt i s 
pilka,

Ima, ir laisyąmaniszku pono! 
burmistro pritraukimu niekuo- j 
mot nepagirdavo. Ir dabar už
tektu (ik dirsteli in jo duobė
ta nuo rauplių veidą, kad pa
sakyt, jog jame viskas tik ver
da del tos pono burmistro dai- 
napalaikes, profonuojanezios 
viosza vieta, kur viskas turėtu 
būti “po szvam. 
Wnolika metu 
senas c. tarnas, daug kartu tu
rėjo persitikrinti, kad ežia 

po szvam.

laisyamaniszku pono į

” Bet per sze- 
savo larnvstos

persit ikrinti, 
daugelis ne buvo ‘‘po szvam.“ 
Skaudėjo jam tas, tartimi, tas 

skriauda ir 
apmaudu. Jo idealu buvo vir- 
szininkas — tylintis, nenuolai
dus, asztrns ir visuomet, net 
nakti, visais guzikais užsisags
tęs. Ponas burmistras net die
na 
guzikais

yra jo ypatiszka

nebuvo užsisagiojes visais : 
žydams per peczius 

suduodavo, in sznektas su bile 1 
ji pati ne-i

1

kuom susidėdavo, 
karta, (artum sau 
ka vaiszino; tariant, buvo to

lygu, labo-

BAULK
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NAIKINA ŽOLES ANT GELEŽINKELIU.

m •

&
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Ant New York ( 'antrai geležinkelio, kelis kartus ant meto 
j purejna vagonas kurio užduoto } ra i szi i a i k \ t v i sa s žole s k a
i auga ant geležinkeliu, su pagialba kemikalu susidedanezio

isz arszeniko ir caustic soda. Paveikslas parodo intaisyta vaŪmas, labai tolimas nuo idea-1 . , . . . ...Į gona ant kurio randasi prietaisu ir di(|elis kubilas su tais ke- 
i mi kala i s.

lo. Maezuskis jaūte, kad jam 
tas gyvasti trumpina, 
bertainis

ir kas| 
nuleist 

krauju, idant jam tulžis rasz- 
tinyczioj netruktu, I 
pats sakydavosi.

In bertaini valandos, kaij 
Blakoriute stovėjo aut slenks- 
ežio, ponas burmistras padėjus ’ Ii,

duodavo
gulėti pas

Y
i

DRABUŽIAI IR SVEIKATA.
v . ;t !# h e

Dr. Mattliias Nicoll, 'New 
York o Sveikatos Komisiponie- 
rius, pagamino sekanti straips
ni, kuris buvo iszsiustas per 
radio:

1) ra buži a i nepada r< >
sako Dr. Nicoll, “bet dra

bužiai loszia svarbia'rojc žmo
gaus sveikatai. Daugelis nomis 
liną apie svarbumu kuomet pa
sirenka drabužius pagal vė
liausiu madų, ir kurie netinka
mi del kasdieninio nosziojimo. 
Mos girdime apie žmogų, kuris 
vaikszcziolu rnylo gauti ciga
rete, bot, negirdime apie tuos, 
kurie negali vaikszczioti myk* 
kad nors norėtu nes dafiiekiaut 
puse mylės vi.$ai suvargtu nuo 
per sziltu drabužiu arba netin
kamu czeveryku.

Pažiūrėkime in armija pės
tininku, tie kareiviai turi ne- 
szioti didelius czeverykus, ne
paisant kaip atrodo. Kalbant 
apie czeverykus, paprastai vy
rai neszioja 
mote ros.
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Dayton yra keli tuzinai bobelių 
Bet nokurios nepaiso suvis 

ant savo vyreliu,
Naktimi bambi leis valkiojesi, 
J suves laimes jeszkosi (?)

i

I
I

« i ]

,.;i
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Del saves laimes jeszkosi (?) 
Vyrui ejna jeszkoti per stubaa. 

Gal kur suvirtusias suras, 
O kaip suranda namon varo-

«b
Kjdami barasi, o pareja inu- 

szasi.
valkiojosi?

"t

tinkamesnius už 
Apart teatruose, vy

rai nencszioja augsztas karkas 
ir siaurus czeverykus. Bet yra 
kurie perka per trumpus cze- 
verykus, užinirszdami, jog kuo 
met atsistoja kojos pilna coli 
ilgesnes negu

Ir ko tos rutles
Nugi sau naktigonyku jeszkosi 

Ir suranda ka nori, 
Na ir gerus laikus turi.

O ir kelios mergicos nekito
kios, 

valkatos,
Ant nieko nežiūri, 

No sarmatos ne turi.
Parejna priesz diena susive- 

lusios, 
Sutąsytos ir susnudusios.

Oj, jus tamsiines,
Bobeles ir mergszes,

Ant visko tikia, 
Norints nuo kitu atlikia;

Ir Dievui ir velniui tarnautu, 
Sziadien pasiledusios o ryto 

in klioszitori pasiduotu.

Tamsta. Rozpiska KLIMATAS IR SVEIKATA.f 11

kaip 'i re‘k‘a jai duot i... I
• I

Ant apsigyvenimo.’ Ka /... į daktaru

)

rankas ir 
akimis ant sukrautu 

popieru, per palei
>

sugirgždėjo vėl ponas sekreto 
rius.’

laikraszti, patrynė
dėbtelėjus
priesz save

susirinkusius užtėmyj< 
ir nžklau

duris
stovinezia mergina
se:

— O kas tai
— Ant apsigyvenimo 

siskubino atsakyt 
Maezuskis.

— Teeip.’... .. i
damas ponas burmistras.
tas tai kas kita.

Teisybe sakant, 
kai nebuvo

Ant apsigyvenimo, ponu
— atšaki* Onute, prisiarty 

dama, kad palmuziuot in ran 
ka. Bet rankas ponas sekreto 
rius paslėpė užpakalyj. Neisz 

<> burmis-
koležskim so-

I okia

puolė jam akysi* pou 
tro, kurs buvo

! viet nikom, ’ ’
i paguodom*.

I.Ct piltH

priiiniiiet i

...X. |){l. i

i nuo saves ! iiogryzo; 
' ,4 4

užklauso tęs- jos
- A. pasilenkusios

stalelio 
savo ta 

tyip ir stovėjo iszsižio 
akiu nuo.) 

s a ve

prie sa v o 
iszlares

ka?“ 
nenuleisdamas

prieszais
> merginos. O žingeidi lai buvo 
“orą akeliu 

nes ’ kaipi ligūstam 
kas savaite atvarydavo parti- riaus veide.
ja, bet jam rodėsi, kad tuomi kaip ir užsideganezios ir ; 

kasdieni- i tanezios
i 
I
i dainas apie lai, bet 

isz būrelio, mas žmonoms parodyti, donge 
jas paraudonavusiomis blaks

Taigi dar truputi 
(Jiiutei

tas 
kas kitas,

visisz
>»

• i!"

pasak} mu invairys 
nius atsilikimus

Rospiska t uri /
Mergina iszejo 

prisiartino prie stalo, palui 
c.ziavo burmistrui ranka ir iv 
lodama padavė kortele.

sumurmėjo skai 
žiūrėdamas 

tai in

i szbal ilsiame ir 
pono sekroto- 

Kaip ir žalsvos, 
ges- 

jose raudonos ki- 
birkszteles; o jis, tartum, žiuo- 

nvnoreda-

raudonos

stalo,

linguodamas galva 
ir laiks in laika užknarkdamas.

Svarbiausiąja rasztines sie
na puosze auksuotuose reniuo
se paveikslas; po juom stovėjo 
žaliai uždengtas stalas, prie 
kurio ponas burmistras skaito 
laikraszti palengva barszkyda- 
mas in stala minksztos, baltos 
rankos pirsztais ir per dantis 
niūniuodamas kokia tai daina-, 
palaike.

Pacziamc rasztines vidury
je, veik priesz veidrodi stovė
jo Maezuskis, magistrato pa- 
siuntinis, augsztas, liesas, at-f 
rodantis norinezin iszszokti 
netik isz savo mandieros, bet 
ir isz skaros. ' Jo ilgos raukusi 
karciviszkai buvo prispaustos; 
prie szonu, kuri būda Maczus-* 
kis vadino “poszvam,” o kuri 
laipsniszkai pagerinant, davė- 

■ • < « • r f ‘ i « a a

rasztines

iszszokti,
— - b. '

Jo ilgos\rankos'

de prie tokio pagerinimo kad 
kuomet atsistodavo pilnoj sa
vo formoj, 
szhs
niarn stulpui.

Plomts, tartum skied va, Ma
ezuskis buvo didelis senu in-’ 
procziti išlaikytojas, labai in-’ 
simylejes in tarnystes rimtu

atrodydavo pana-' 
linkusiam t c 1 egr a f i

- Hm! - 
lydumas, žiūrėdamas tai iii i pat 
popiera, lai iii mergina, - 
hm!... Trys metai... hm!... Long 
va pasakyt... hm... ka jie sau 
galvoja toj Varszavoj/

Užsimąstė ir pradėjo glostyt 
savo burzda.

— Na, tai ir gerai! 
ge mastymus.
Ponas burmistras buvo dide
lis optimistas ir viską mylėjo 

“gerai.“ Sziuo laik, 
vienok, žodžiai ėjo savo keliu, 
o mintis savo. Užsimąstė, turė
jo rūpesti. Mieste 

“apsigyvenusiu, 
vo tai kaip 
sziu, ant kuriu jis negalėjo tu
rėti savo valdžios ir intekmes. 
Kas vakaras triukszmas, kas 
naktis vagystes, už miesto api- 
pleszimai. Žemsargiai, vedami 
Fedorenkos negalėjo gauti jo
kios rodos. Visa laime, kad tie 
visi vagisziai bėgdavo atgal in 
Varszava...

Pažiurėjo ant Onutės, tartum 
norėdamas nuspręsti, ar ir ji 
pabėgs, — pabarszkino pirsz
tais pora sykiu 
kosėjo, pagalios, 
link antrojo kambario paszau- 
ke:

baigti su

tiek

— uždai-

susirinko 
” kad bu- 

ir kolionija vagi-

in stula, atsi- 
iszsitieses

i I ienomis.
! pastovejes,
Igalva, kad

Is < 
muoliuoso.

(’zia greit imt vore viena po
pieru pumh'li, numoto, nutveri* 

Ireczia, 
reikalingu

i

jeszkojo,

linktelėjo
paskui ji, ir 

durnu ka
eit u 

liūgo tabako

o laike 
popie-

I rebojo.

kita, paskui 
jeszkojimo
ru, rankos jo (arpais 
Pagalios rado, ka 
sunkiai atsirėmė aid stalo, tar
tum laikiniame 
primerkė akis ir 
kart atsiduso.

i

rado,

negalėjimo, 
giliai kelis

Sziame laike dau 
yra praszoma 
kame klimatas butu tinkamiau 
sis sveikatai, ypatingai tu, ku
rie turi silpnus plauczius. Isz- 
tikruju-gi tokie patarimu rei
kalavimai yra pamatojami klai 
dingai su prastaja klimato ro
le.

Sena na nuomone link dide
les klimato intekmes in sveka- 
ta dabar užima nauja nuomone, 
kad geras liygieniszkaš nžsi- 
laikimas turi daugiau svarbos 
negu klimatas. Mes dabar tiki
me, kati permainų intekme„ar 
ant gero, ar aut blogo, daugiau 
paeina isz permainimo gyveni
mo vietos, paproeziu, užsiėmi
mo, maisto ir souijalivi saligu 
nei isz permainų klimato. Jei 
Ims užtektinai 
°vo, g 
u ima, tiek, kiek 
ma. poilsiama, pasilinksminta, 
pasima.nksztinta ir iszmiegota, 
daug kimo ar proto nesveiku
mo bus lengva iszgydoma.

Tiesa, klimatas turi intekme 
dėlto, kad jis palieezia musu 
kūno patogumus; jis gal Imti 
nubudus, lietingas 
gus, arba skaistus, 
ūpo teiktintis; jis g 
Ii mums būti per diena \ iduje, 
arba gali skaitinti mus jnaleis- 
ti kuodaugiausiai laiko atvira
me ore. Taip, kaip 
nas raszytojas yra

Klimatas gali imti labai

(f 
n

patari i vielas,
f

geras

suteikta tyra 
gero maisto, bus nesirupi- 

reikia dirba-

ir nesma- 
sauletas ir 

;ali privers-

nešimai vie- 
gerai pasa-

Ponas Aloxandrai! Ponas 
Ki sieky!

Priesz ingose d u r y si * pasiro
dė žentas, liesas, blondinas, su
stora, išriesta nose ir panieki-

* * " ■* .4 ' A ■ • ’ . • - > a

Ponas 
no labai 
primerkdamas 
mas savo žerinezias akis.

—- Ona Blakoriute ?... A 
atsake ji.

?... A?... 
Turbūt

sekretorius prisiarti- 
prie merginosart i
tai atmerkda-

I vliai im-

— Teip, ponuli,
— Tu tarnaut manai
-- Nežinau, ponuli, 

tarnaut.
— 1'1 i... Iii... Iii... -

si juoke ponas sek rot orius. — 
O kas tave ims ant tarnvstos? 
Kas in namus insileis? Sn rau
donu paszportu... A?...

Onute nuleido galva ir tylė
jo. Didele skepeta mete ant jos 

veidomalonaus veido szeszęliuž. 
Akys buvo nuleistos. Pono sek
retoriaus akys dar jautriau 
žybtelėjo.

-- Vat, asz paimezia... asz
-- ToHaųn busJeisczia.,o asz..

Valgiu Gaminimas
įNt. till ■

<11 i 1 ' " ' -J’ '4
’tv*) - to *jk | į i

Namu Prižiūrėjimas
> t »/l ‘ ' J" *.■ i'i. . /naneziai iszpustomis lupomis 

vyrus. Ant trumpai nukirptus 
galvos dar baltavo kamuolys

.... .....
burnok, ruilbistoj rankoj laike vienam name. 162 puslapiu

audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai ... ; $1.50 

W. D. BOCZKOW3KLCO. \ 
MAHANOY CITY, PA.

...................       I ................. Į.............. .  l,l| ,11 II..................... .................

vyrus. Ant trumpai nukirptos

d tunu neseniai paleistas isz

deganti eigara. -
BuVo tai pdnas Alexandras 

Stanislovas Kisicky, rasztines 
sekretorius.

AL., 
dėnc^iu balsu,! < i

— atsiliepė girgž- 
tartnm, nepa-

tepti ratai.
— Tamst a Alexandra i— ramstą Atpxanarai —- gu

viai larb ponas biirmistras, — 
peržinri^k ten Tamsta fBlako- 
riufes . popierius, t uri ten kur

d

I VI;Kožna moteris ar mergina 
privj 
ir ji turėtu rastis kiek-

rivalo turetf sria knyga

' didelio formato. Drūtais

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

„LieluYiszkas .Btųikiei'ius
ir Laivalvojc^iu Agentasi r La i vakojezdu Agentas

I

kuomet sėdi. 
Bet kas kitas su musu moterė
lėms, jeigu jos tik žinotu kiek j 
darbo alnesza gydytojams per
kant netinkamus czeverykus. 
Užtrinus, naujikaula, inaugan- 
ti nagai, ir panasziis skaudėji
mai yra priežastys angsztu kur 
k u ir siauru czeveryku, ir ezion 
nepaminėsimo svarbesnes ligas 
kurios seka.

“Kad vyrai aplenkia moto
rus nesziojanf tinkamus czeve
rykus, bet kituose • dalykuose 
negali lygintis su joms, 
visi g

Mes 
irdejome istorijų apie ūki

ninka, kuris žiemoje save apsi- 
siuvo szilūžiausiais drabužiais 
ir taip buvo pakol pavasaris! ' 
sutirpino. Laikai persimaino. 
Szioms dienoms vyrai neszio
ja visokias flanelines apatines j 
drapanas ir pamirszta jas nu
siimti, bijosi szalti pagauti, to
dėl gal dangaus vyru plaucziu 
uždekimu serga negu moterių, 
kurios |per szalcziausia dirba 
vartoju szilkines paneziakas. 
Krutinės apsaugotojas ir Ba
neliai taip reikalingi sveikatai 
kaip reikalingi dailei. Nuomo
ne, jog
koviu suknios 
sveikatai neteisinga.

4

Naktines

"T ,

Bobeles Kulpmonte naminiu 
riaukė, 

neatsitraukė 
e, 

Ir vos ant kojų pasikėlė.

Nuo pleczkutes
Kol visos neiž^er

< > kada namon partfežlioja, 
Apie vyrala nedboja,

Ir kada vyrai nuo darbo pa
reina,

Negali valgyt, alkani gult 
, eina,

Asz tojo vyralo ir paragavau,

T

N

>14111
imi

4!'

kės: “ 
svarbia dali musu gydimos be- 
gija, teeziau klimatas vienas 
ar kitos apielinkes neturi jokiu 
savotu ypatybių, kurios veiktu 
ypatingai priesz kuria nors li
ga.

Tuo žvilgsniu bus neproszali 
patarti ta pati, ka priesz kelin
ta metu žymus sveikatos moky
tojas yra pataręs: “Pavaiksz- 
ežiok po valandėlė atvirame 
ore du kartu (jienoje; tas pri
dės 10 metu prie tavo amžiaus. 
Jei netiki in tai, pabandyk ta 
daryti ir pats persitikrink?’

i 4

3

5

I

Skaitykite “Saule”

žemaus kaklo, be ran- 
yra pavojinga 

Szalti 
daug greieziaus galima pagau
ti inkvepiauit prasta orą negu 
apsirengiant neužtektinai dra
panų.

Kaslink drapana turim at
siminti kelius dalykus, pir
miausia apie kūno tinkama ve- 
Įdiniina. Visi žinome, kad ant 
oro dirbantis darbininkas rei
kalauja sziltesniu drabužiu ne
gu ofise dirbantis. Vėdinimo

J

kuomet užtvirtinta, jog susi
dūrimas oro su kuriu yra rei
kalingas sveikatai.
j ima i tarp gyvuliu parode,jog 
kuomet oras neprileistas prie 
kūno, gyvuliai uždusinti ir tas 
pats gali atsitikti su žmonėms.

“Visi turėtu žinoti, jog pir
miausia drapanos turi būti lino 

Neturime pirkti mažus

klausimas svarbus ypatingai

Isztyrine-

* ■ 4 H1 S

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuos in ežia 
szi meta.

Leisk musu rasztinei Kauno pu-
gelti j ubu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkliniai j uos 
prirengti in keliono. 
laukti. (lei vietos, 
I
Cunard laivas iszplaukia Uz Eu- :

Nereikia 
turintiems

. /' ' ' ' I ’J '* I f * ■ ' * 'if "" WCunard -Linijos laivakortes, ties i 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu- : 
ropos kas kelinta diena. Cunurd > 
laivakortes yra geros kelionei ; 
ant laivu Aquitania, Berengaria j 
ir Mauretania, greieziausia juru' 
kelione tarp Lietuvos ir Amo- ' 
likos. D,ęl dauginus jįjformacios 

i musu vietiniuskreipkitės pas
agentus arba musu riteztiįncje.

CUNARD LINE, Nuį' f'
25 Broad w>y» K> ' 4 

New Yort.

W5CWW
1h
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c. į 
f I

i net svaiguli gavau. 
Spjaut ant tokiu, 
Bobų girtuokliu.

i” *

Vienoje vietoje steite Virgi- 
ginijos, 

Atsibuvo mergicos imeninos
Keli in sveczius pribuvo, 
Na ir vienas mozurelis ten 

buvo.
Badai tos merginos mylemas. 

Ar geras pažystamas,
Vyrukai ant jo baisei sznai- 

ravo,
Na ir sutarto padare ant galo, 

Kad ta “dobrodzieju” lau
kan iszpraszyt, 

Ir da kaili iždirbt.
Žmogelis suprato, kad oze 

apie jo kaili ejna, 
Atsilenkė peili ir prie vaiki

nu szoko,

t
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Į
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it
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sos. JNepunme pirkti mažus 
czeverykus, kad nors musu ko
jos dideles, nenysziotj perszil-
tlis apatines drapanas. Jeigu 
kasdien vaikszcziotuirie ju no- 

“ —F.L.I.S.reikalauti mo.
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SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,358.62

♦

1

CAPITA!/ STOCK .$125,000.00 jt
“ - 111
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t............... _ f
prie Jwu.tpinigu 1 Šausią ir 1, 
Liepos* Mes norim kad ir jus 

’’turėtumėt reikalu su musu banka ■
i 
i
11

Geo. W. BARLOW, Vice-I’rez. I
Jos. E.

A1

t.

• Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. .Procentą pridedam !

Mes norim kad ir jus

.nepaisant ai; Jnažas ar didelis.
. . .

H. RĄĄL, JPrexicleptas.

FERGUSON, Kasiomis. j

Tiojei nežinojo ka daryti isz 
strioko,

Moziurelis su peiliu pradėjo 
mosuot, 

Peiliu badyt ir su knmszte 
duot, 

Na ir kas isz to iszejo,
Gavo lietuvei kiek norėjo.

Mozurelis visus ihgalejo, 
Isz ko visi daug juoku turėjo.

Kaip tik Vanames vyrai in 
darbu iszejna, 

Tuojaus bobos in kuopa su- 
4 ejna,

Po kelis centelus visos sumeta, 
Jr munszaines atneszta.

Yra teik ir kelios merginos, 
Nes niekam netikusios, 

Gal *ir krttrrt apsipaeziuotu,

I

Juk ten vyreliu geru turėtu. 
O jus kvailiukes, 

Kiaulukes, 
Sarmata darote dek visu, 

’ Tėriiiitihiu lictnHu.
" r « i . j . a ■ t

Ąsž kodą turėsiu daugiau 
laiko vol Vadainuosiu, 

Ir įa koezelu iszkocziuosiu.

I ?

<j.i

i-i
'M

I*

■i^l
•>
„J
M

J 
dl

" "4

n

■'.til

i1 -■■■ *n 

r.

■

'f|

« MM•Is
4JI hll ''O

■ ■ i 'iii

d



’■

< • / ir

I

į

i.

;r

7

/

I I

A
-i^

4

4

\

i i * t SAULE

*

r J

9

ŽINIOS VIETINES. GROMATA I8Z AMERIKO 
IN LIETUVA.

PRIESKONIAI IR SVEI
KATA.

SVEIKATA IR VENTILA- 
CIJA.

ra

t

į.

I

f M f * 

h*—
“į. i, •

Ant. J. Sakalauskas
’ LIRTUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiems

*paidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
j’aumU mada. Pigi preke. Teipgi 
DfUtato automobiliuspristato

;Ftrdnodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- 
del jofau pirkaite POMNINKA tai 
I
tais pigiau gerinus parduoti negu kiti.
3^3«335 W. Centre St., Mahanoy City

4 p
9* sallklo ir apyniu del 15 gor- 
ttta naminiu alaun bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prlaluntlma apmoka
ma. Geriausia stambi trajanka 60c 
arba B pakolei ui |3.80. Puplaiazkai 
tėc arba g pakolei už |1.75. Truk- 
toifa tOo arba 6 pakelei už 11.40. 
Xbyga "Daktaras Namuose'* $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
pu40c. l^ieukentorlūs vaikams po 25c. 
Opvonfmas Szventuju $6.50.
Atfarlus Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto nbdaro po 75c 
.Mfaksitu abparu su kabe $1.60. Colu 
leido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdarn 65c. Celuloido $1.50 
Mfakaztu abdaru $1.25.
popteros 30 gatunku. turtu n n už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
RH Hudson Ave. Rochester, N. Y.

ttfcripkites pas mane, nes asz galiu j u-

. ATSIUSK TIK 11.00

ttfa' naminiu alaus su pamokinimu

Aukso 
aenovee

Lalsikam.®

. *

užėjoI \i uedelio 
smarkus szaltis. 
rodi? tris laipsnius žemiau zero.

rvta 
rermumeterisr n

Mano mieli tovelei!
Pirmutineis žodžeis szios

— Szi vakaru Szv. Jono po
kylius su bankietu Norkevi- 
cziaus saleje. Bus tai vienas 
puikiausiu szokiu kokis atsi
bus szimet.

1

Atvežta in

Ketvergi) vakiira autu- 
mobilius važiuojentis isz She- 
nandorio in Mahanoju surado 
ant kelio arti Staniklio jauna 
mergina, kurios drapanos bu
vo szlapios nes gulėjo ant ke
lio laike lietaus.
Mahanoju nielo apie save ne
žinojo nes josios mintis jaja 
apleido. Yra tai Lietuve, bet 
isz kur, tai pati nežino ir savo 
pravardes neatsimena. Vėliaus 
likos patalpyta Kurco hoteli- 
je isz kur jaja iszvežc in Ash- 
lando ligonbuti. Mergaite turi 
apie 16 metu. Palicije jeszko 
josios tėvu ar giminiu, bet lyg 
sziam raszymui nieko apie ja
ja nedažinota. .Jeigu isz kur 

Idingo tokia mergaite, tai pra- 
neszkite in redakcija.

i
į
ga

• Nors prieskbniai , daugelyje 
atsitikimu nesveikatojszalti- 

mlmo gromatos' daneszu jum, niu, bet visgi paprastai juos 
kad sveikas ir filiuu fain, bet I mėgstame ir ypatingai pipirus

ųes gemblaravau 
p------- -

peidC i r "kiek t urejauMtbsz "

■'W

mažai venji-Kad gyventi 
liuojamuose kambariuose yra 
nesveika 
tania

nuodingu organiszku daly
ku, kurie g 
katai blogas, pasekmes, 
peržiurėjus

visu

esmių brok, 
ana vakaru.
'W' ’J* ' a-' < I*

r-a

/J
ii

nant tiesiai ant kuriosnors ne
uždengtos kūno dalies ir per il
gu laika ta dali
mas yra nepageidaujamas, bet 

tu tyrinėjimus, ]iasirode, kad mažus oro traukimas yra labai
sveika.” x

Daugumas isz mus laiko sa
vo namus ir kambarius per
ka rsžtus. Sziluma neturi’būti

galėtu sutelkti svei-
Belo,

paskutiniųjų me-
nuszaldvda- e'

4
sanlygos, jiaeina

kontroliavimo
drėgnumo, szilumos ir judeji-

(»ro. Kuomet
pakyla didesne kai 70o E., o gal butu

nors ir nedaugei, ir jei oras pa- geriau, j(‘i ji Imtu mažesne.

ventilacijos 
labiausiai isz

, ...... ,gerai supran- 
ypalingai ežia ameriko- 

je. Isz kitos puses gygienistai 
tik dabar tepradeda suprasti 
delko bloga . 
nesveika.

Nuo senovės

y

.!n.;

reikalaujame ju vartojimu in- 
vairiuose valgiuose/Pipirai ir 
kiti prieskoniai priduoda ape
titu net ir daug prigelbsti mais 
to suzlebcziuojime. Ypatingai 
imbiras tame srityje prasižy-j ir sziaip jau žmom 
išėjės. <

Sziltuose krasztuose, ir szioj 
szalyjo laike vasaros karszcziu 
apetitas žymiai nupuola, ir jei
gu gamta nepristatytu mums 
invairiu prismoku kurio pri
gelbsti maitinimui nekarta tu
rėtume viduriu sugedima. Jei- 
ku giliau pamąstysime pate- 
mysime, kad gaipta taip nusis- 
tacziusi kad krasztuose kur 
maistas prastesnis kaip tai ry
žiai, ten invairesniu ir daug 
dauginus prieszkoniu randasi.

Czion musu sziltesniam kra- 
szto prieszkoniui mažai kokia 
bledi gali nuveikti inkstams ir 
kepenims, nes prieskoniu stip
rumas su odos pagelba. bepra
kaituojant dingsta pirmiau ne
gu duoimi inkstuose ar kepeny
se.

Nors mes visi reikalaujame 
prieskoniu invairiuose val
giuose, bet patarti vartoti juos 
taip kad isz to neimtu jokos 
bledes viduriams, vasara kada 
prisieina (langiaus prakaituoti 
galima juos vartoti <laug (lan
giaus negu žiemos laike.

pulriumi ir visa 
s mo

ld nuėjo tu bei, ka ir jums vė
linu ir kad jums pasivotu al- 
rait. Jau daugiau nebusiu te
kis kreizi, kad duoeze save su- 
fulyt,, noseri! Godahel su jeis, 
daugiau never.

Daneszu jumis, jog Džianas 
Kaczius apsiženijo su Mere 
Dumplaite o ant ju veseilios 
buvau svotu.

Turėjome fain taim ant ve- 
seilios, subitinau visus grino- 
rius, bh katras davė doleri, tai 
asz du, ajdonker, esu smart boj 
ir nesiduosiu subitvt.

Mano pamerge labai ipane 
pala i kino, o asz jaja irgi palai- 

ir pradėjau jaja. me- 
szinot. Visus dencus szokau su 
ja. Jiji fain merga ir spikina 
gerai amerikoniszkai ir ko tik 
josios užklausdavau, tai ji man 
vis atsakydavo “jeseri”. Daug 
nemislydamas, klausiu josios, 
ar nevažiuotu su manim in 
Leiksaid in Log kebina o jiji 
man atsake, kad su manim va
žiuotu ir in belą. Apie dvilekta 
valanda pasamdžiau automobi
liu ir nuvažiavom in Logkebi- 
na, kelionėje viskas nuėjo ai 
rail. Asz su jaja ženysiuosiu. 
ba kitaip neiszpuola ir praszau 
justi palaiminimo.

Kas kiszasi tosios veseilios 
o vadinasi

kinau

*

sze, 
sius 4 <

mo apsupanczio 
drėgnumas ir sziluma

nejudinamas, 
ja jo fiziologinis veiklumas del 

szilumai

si Meka su mažę-

sumažinimo progos 
jame radosi iszeiti isz kimo.

Taigi svarbiausios ypatybes 
geros ventilacijos yra, oro ju- 

ir tinka-
Iregnmno ir 

szviežumo. Yra insigyvemis ne ta ir padaryta, faktas pasilie- 
baime

Malonus vėjelis

lok-111

prane- 
vadinimuo-

dėjimas, jo sziluma 
mas laipsnis

'4

szalyje taip’ placziai var 
oro ir garo

Szioj< 
tojau! karsztojo 
szildigio systemas, oras musu 
namuose ir ofisuose žiema vra

Tai vra di- 
ir reikia prie

vent i la ei ja,j y#a 

mokslininkai 
•s manvdav’o 

kad kambariuose blogas oras,
buvo dello, kad 
daug iszalsuotu dalyku.
sai manymas buvo pat virtinius 
kada, tūlas tyrinėtojas 

atradęs kaip
būrio nuodus’’, ir kada 

kiti tyrinėtojai 
blogos 
pasidauginimo karbon- dioxi- 
tyta, kad iszalsuotamc ore uo
do oro.

prirode, kad 
pasekmes yra m* del

Dabar yra gana kerai nusta-

dažnai persausas.
delis trukumas 
to neprileisti.

Po to viso kas jau \ ra saky-<

judaneziojo: ka, kad kausus szviežaus oro 
sako; leidimas per atdarus langus 
Yra! yra 

vienas geriausiu prieteliu tam | pasekmiiigiausiu 
kuris jeszko sveikatos. Dideli 

(draught) vi-

protinga
oro. “Malonus vėjelis”, 
atsižymėjęs bygienis tas

oro traukimas

4 4

S

vienas isz lengviausiu ir 
priemonių 

užtikrinti gera ventilaeija.
Atidaryk langus! \
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Pranas Kutkauekas ser- 
pavojingai ant uždegimo 

. Turi

rw
■5. ' " c .
įĮ J0WAB M. 0ISARIKA3 plauczin. Gydosi namie. 

/ vilt i pasveikimo.
* A*tr*udil« (Innzurlnln) Namu*. / i
* Tararwa. Namfnlua Rakandus, 

nuo Uknlea
Serlanaioea KomoanŲo«w>

JTtrs Infimac* A cent

Gilberton, Pa. — Peliksas 
Kustinaviezius, mirė praejta 

31 Pet nyczia Mėgdamas kėlės san- 
Rtt*. W» ■*l**oy A v c, Hahnaoy C1t)$ j v<i it e> I1U<> -* A. J* JL. * .a. ^_A. A I 11

'■ -------------------------------------
Tvircziausia Lietuviszka 

Banka 
Didele kaucija sudėta Valstijos 

Banko Departamento. 
• ■■RF1-"-11 —

Ėsta po priežiūra Valstijos, teip kad 
(ringai sudėti mano Bankojo negali 
pražūti, 
pohiikimui. Siuncziu pinigus in visas !

įniro

• anglekasinio dusu- 
Paliko dideliam nuliudimia 

t paezia, penkis
1 Antaną.
Vincenta kaipo ir tris dukle- 

M a rga rietą,

suims: Petra, 
Jurgi, Kazimiera ir

I

ires Margarita, Eannie ir Pliy- 
jllis. Prigulėjo prie Szv. Ludvi- 

<i> parapijos.

m va iriuose

Priimu pinigus saugiam

ANT PARDAVIMOsvieto pagal dienos kursą, ir '
I

Parūpinu Pasz- 1
Lietuva. ; ;r py Market st., parsiduos 

nebrangiai. Galima pirkti kvo-

]i*^0uddu laivakortes kompanijų 
Bms kainoms.

keliaujantiems in 7 ‘ 
daroma teisingai, greitai ir 

tirui. Ras zykite apie kuinus o gau-

nu-
Namai po 1313 E. Pine st. J

rite teisinga atsakima. Adresavokito* t(‘1*1 loto arba puse. Atsiszau-
V. LAPINSKAS 

601 W. Mahanoy Avė. 
' Mahanoy City, Pa.

SBMIĮS S i I m »>■■ ■ , , ........... ... ...........

u-.. _, _________
« 

Uutavtnkss GrabertaR 
K. RĖKLAITIS 

t *

Narely®!;
RttjMsla Bada Ir mokxU
. Twrl •afelblalnke moters 

FiiaiBMatee pr«ire*

SIS Wwt B>r«<wt BtrM< 
, KAS ANOT CITY, PA.

Bali TalaphoBM No. 14>

V***- i

i

I

I
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bavosls daktaras k ari u meneje.
Gydo visokias ligas.

Pr|lma ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 1 popiet 6 ik! 9 vakaro.

f210 N. Main StShenandoah |

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 

’ GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius dčl laidotuvių, kriksz- 
tlniu, veaeliju, pasivažinėjimo ir t.t.
S1O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

■■ 1 ------------------

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

• ■■ —...........................—

- Jeig'Q norite pirkti ar parduoti savo 
httibaa, mes galinto jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamo namus, 
kofaktcTojame randas. Parūpinamo 
risolrius insurlncus ir teip toliaus.

A
Kampas Catawissa ir Market St.

.Mahaaoy City, Pa.
t

Karalius C. Zeldnis
Inyeda elektrikinus dratus ir žiburus 
fa namus. Teipgi atlieka visokius 
elektrikinus darbus pagal naujausia 
tada ir , gvarantina savo darba. 
Jfaiateo visokius elektrikinus daigtus 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
flkitczerius ir t.t. Norinti pirkti 

VMda efaktrtkinu daigtu ar prietaisu 
tai kHipkites pas mane, 
jifanb suezedinti pinigo.

' 605 W. Spruce Street.
„ Mahanoy City, Pa.

Norinti pirkti

asz gflliu

A

BRUDAI PLAUKUOSE.

kit ant adreso.
P. M arnikas

1-313 E. Pine st 
Mal.anav ('itv, Pa.

• •
(t.8)

ANT PARDAVIMO

• i

Geras mūrinis namas ant 
604 East Centro nliczios turin- 

125 ilgio.

mūrinis

1 t is 16 pėdu ploczio o 
Atsiszaukite pas.

Joseph E. Kerschner 
lu Ko fa vieži u Sztora

Mahanoy City, Pa.

i

i

' (t.J.25)

ANT PARDAVIMO

Džiauo Kacziaus, 
czionais Koch, tai jsai apsiže
nijo su riez naszle, ba josios 
vyras mirė priesz szeszis me
nesius o gavo už ji $1500 do
leriu kompensz(‘iszion. Po 
baszninkui pasiliko du boisai 
ir dvi merginos. Gerai tropino, 
ka ir jums žiezinu isz vsos szir- 
dies, kad jum gerai vestųsi, o 
jeigu 
jums paskui paraszysiu.

Jus mylintis,
Piter Peck (Peezkaitis).

n i jo su riez naszle, ba

ne

k a naujo dagirsiu tai

ATSAKYMAI

N. N. Girardville, Pa. — Pa- 
raszyk tamistelia daugiau ži 
nueziu isz savo apigardos. Gal 

” apsi-jau toj “Higbroadicme 
malszino. — Come again,

✓

Mount Carmel

l’teles plaukuosi' netik pasi- 
biaurejimas ir priežastim sm’ar 
kaus niežėjimo ir 
užkrėstai y pa ta i, 
tais nesziotojos ligų, ypatingai 
szi Hint's.

Daug lengviau isznaikinti 
uteles vaiku galvose negu mer
gaieziu. Vaikams galima trum
pai nukirpti, plukus, gerai isz
plauti galvose oda ir uteles isz- 
nvksta.

Svarbu isznaikinti netik ute- 
glindas nes jei ne 

isznaikintos, uteles

(((‘smagumo 
bet ir knr-
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Szi moterc yra kapitonu laivo. ! 
5’ra tai vienai ine ni"|i n> |<u 

ant varymo | 
laivo. Yra tai M rs. Put Ii M-ar j
ri iszeme laimius

t iii isz ('liftondale, Mas-, 
per ( 
nu laivo anl
in AITika ir I’iriines Salas
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NAUJAS VADAS AMERIKOS LEGIONO.
Legiono (Orga- 

hi.iv<>‘svief i ;ieje karėje ) John K.
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i-z Deluno, Kalifornijos.
u/.i ml as reika’ u 

fanuos savo tėvo.
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Kada (.Juiunas ne yra 
ha ant dideles
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visu karej\m
>zalih. ii<- >“di mot iua ir tėvas.
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les, bet ir 
v i si sz kai 
vėl atsiras.

Papratus būdas isznaikinti 
uteles mergaieziu galvose
pradingtas plauku painirkimas 
vandenyje;
saugiausias būdas, 
jimas paprasto kerosino arba 
petroleum. Nakczia reikia isz- 
meruot plaukus aliejum ir sp- 
pinti sykiu su szmoteliu sku
duro, kuris pamirkytas alie
jum. Ant nakties galva turi bu- 
ti.gerai apvyniota. Tu daninj, 
dvi dienas ant
reikia plaukus iszplauti.
visiszkai isznaikns plauku bru- 
,dus. Viėntik 
plaukuose.
praszalinti

bet geriausias ir 
tai varto-
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X. ari
/Mrs. M. L.

Pa. — Geriau • tamista nega.i- 
szyk laiko ant raszimo poezijų 
nes poete nebusi. Rasztai vi
sai netinka, o redaktoriui sme
genis visai iždžiutu jeigu tai 
reiketu pataisyt ir perraszyt.

treczios gerai
Tas
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Maszin-— Parsiduos gera 
jszape su maininiu tulszin dirb
tuve.. Gera vieta ir geras biz-

i

— Isto-
uis. Parsiduos pigei nes locni- 
ninkas nori apleist miestą. Se
na vieta, 
Viszniauckas.

kur kitados buvo 
Atsiszaukite 

tuojaus pas Joseph Bradley & 
('o., kampas Catawissa ir Bail
road ulycze arba 910 E. Centre 
u ly ežios. (t.j.22

PARSIDUODA NAMAS.

Naujas namas su visais nau- 
jauseis inlaisymais, ant ezver- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus insikraus- 
tvti. (t.f.)

B. Damico 
30 W. Centre St. 
Atahanoy City, Pa.

Auna K. Cleveland 
rijele puiki, bus patalpyta sa
vo laike, \ erskie daugiau isz 
Angliszko, o tuoin paprasi prie 
raszvmo lietuviszkai. Kas ne- 
gerai, bus pataisyta.

JeiMrs. A. B. Herrin, III. - 
gu tamistos brolis czion gimė 
ir iszvažiavo iii Lietuva su te- 
yids turėdamas deszimts metu, 
tai gali ji atsiymt be mažo er
gelio nes pagal tiesas jisai yra 
amerikonu. Žinoma, jog Lie
tuvoje jam padarytu daugiau
sia ergelio. Pasimatyk tamista 
su geru advokatu. Mes atida
vėm ta. veikalą in geras rankas 
ir jums apie tai placziau apra- 
szys. Lauko gromatos.
— Ill--į— -- -ir...,.-.-- - ------------------------ -u------------------------- —----------------------

,. Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

‘ __ ' * F " V > Wim  ‘ 1 > '

i;

Mahanoy City, Pa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ . IĮ|į

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu. '
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.loęnus namus

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

* i i

glindos pasilieka 
Geriausias būdas 
jas tai vartojant 

senoviszkas tankias sžukas szil
tame acte pamirktas.

Plauku bradai atsiranda vi
su vaiku 
turtingi.

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS.

galvose nepaisant ar

Geras namas ant puses loto 
po No. 529 VV. Spruce St. Vis
kas geriausiame padėjime. Ge
ras stogas ir dreinai. Isz kito 
galo loto prie AV. South St., ga
lima kita nahia pastatyti. Ar
ti Ijietiiviszkos bužu vežios. Na
mas ka tik isz naujo iszpopie- 
ruotas it apkvarbuotas. Elek- 

nanjau-, 
Parsiduoda tik už

J

trikas in vesta pagal 
šia mada.
tai kad loeniuinkas pirko di
desni narna ir jam szitas namas 
jau nereikalingas. Todėl jeigu 
kas nori pirkti gera narna del 
gyvenimo tegul tuojaus krei
piasi ant adreso.

A. Dzia/doszas , 
438 W. Mahahoy

Naujos Puikios Maldaknyges.
(t.im SI.

Ka tik aplaikemo labai pu i-
kiu Maldakhygiu. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50.
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir dručkiai apda
rytos skurhtais apdarui s, auk
suoti krasztai lapu. J tf.

S'

AR SZILTA AR SZALTA, NEPALIAUNA SAVO SZOKIO ANT LAUKO.
Studenlkos isz Atlaida High Sclu’ol, Georgia, idant užlaikyti >veikata ir sa\c> pato- 

uma, plonam parode szoka ant lauko ar tai szilmm>jc ar didt'liani szalti. Merginos yra svei- 
i, tai i s/di k ro

sveikata I'
; i (? d ima mat \ t i, jog y ra sveikos.
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STOVYLAS ANT ATMINTIES ŽUVUSIU LAIVORIU.
AVasliingtono bus pastatytas szitas stovylas ant atminties 

/ " . ’ ...... _„.-d vilnis o marinei
paukszoztu laivus: Artistus Pinti i padirbo toji stovyla.
žuvusiu laivoriu. Stovylas perstatų mariu
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Turi tik viena varda.
pono Tifft 

isz New Yorko kuris vra viena
tiniu žmogum turintis tik vie-

J 1 Tifft. ’

Sztai paveikslas
X!
4

4
.9

f I yna vardu “Tifft.“ Kada ji ap- 
kriksztino, levai nedave jam • 
krikszto varda, palikdami tai 
jam iszsirinkti yarda koki uo
res, kada daejs in metus. Bet 
Tifft (tai jojo pravarde^ teip 
paprato prie vieno vardo, jog 
lyg sziai dienai sau krikszto 
vardo neiszsirinko.
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