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Isz AmerikosII

Lulu

Nemokėjo grajyt ant armoni
kos, likos nudurtas.

. — Czionaiti- 
unbuteje randasi Anta- 

r kuris likos baisei su-

lįi^tsyille, Pa. 
no.K • y ’ 1 ;

žeistils^jieiliu per savo draugus 
prnejta menesi, už tai 
jiem.* nepatoko armonikos mu
zike nes ĄntanUs nemokėjo ant 
jos grajyt kas baisei suarzino 
jojo draugus. Isz pradžių Anta
nas nenorėjo iszduot vardus 
draugu, bet palicije juosius isz- 
sznipinejo ana diena ir visus 
aresztavojo.
Ant visu gyvasezio in kalėjimą 
už subjaurinima savo dukreles.

Cleveland, Ohio. — Vasilus 
'Kokar, Slavokas 48 metu, gy
venantis po 2816 West 5tos 
ulyezios, prisipažino sude buk 
jisai subjaurino savo asztuoniu 
metu dukrelia.

Isz Lietuvos.
ne.K

kad

Sidzikauskas ministeris 
Vokieti j oi.

(Draugo telegra-
buves

Norėjo sudegint savo neap- 
keneziamaji vyra.

Pittsburgh. — Mrs.
Dixson panaudojo nauja būda
atsikratymo nuo savo neapken- 
cziamojo vyro Williamo. Taja 
diena buvo liežuvine kova terp 
vyro ir moteres, pailsins vyras 
nuo tojo tarkinimo, atsigulė 
idant atsilset. Pacziule pasi
naudodama isz tosios progos, 
aplaistė Willimuka karasinu, 
pridėjo zapalka ir vyras •pasto
jo akimirksnije gyva žibinte. 
Paszokes nuo guolio iszbego 
laukan ir užgesino deganezias 
drapanas. Neapsiejo be sūdo, 
bet sudže sutaikė nesutinkamą
ja porele ir abudu prižadėjo 
gyventi sutaikoje ir meilėje — 
apsikabinę iszejo isz sūdo nu-|nubaudė taj rakali ant viso gy- 
džiugia. Ivasczioin kalėjimą,

i t • i •
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Sudže Philips

Tarnavo kitiems, dabar 
jam patarnaus.

Szeszesde-New York.
szimts metu Ralph Evans, ku
ris mazgojo grindis Waldorf 
Astoria hotelije, aplaikydamas 
16 doleriu ant sanvaites, pamė
tė savo darba, nes jam mirusis 
brolis Anglijoi paliko 50 tuks- 
taneziu doleriu. Evansas apsi
gyveno kėlės sanvaites 
paežiam hotelije
pabandyt smagaus gyvenimo 
kaip tai kiti tureziai darydavo.

Tokar, kuris dirba fabrike, 
iszsikalbinejo buk jisai tame 
laike buvo girtas ir nežinojo ka 
dare, bet sudže nepriėmė tojo 
iszsi kalbi liejimo nes tai ne bu
vo gana ajszkus iszsikalbineji- 
mas. Sudže gailėjosi, jog nega
lėjo ji nubaust ant pakorimo. -

tam 
norėdamas

Kūdikis užgimė po smert 
• nftrtliios.

Atlanta, Ga.
daktaru nusistebėjo ir yra už
imti gimimu Lillian Landers, 
kuri užgimė in valanda laiko 
po smert savo motinos, kuri 
mirė czionaitineje ligonbuteje 
ant szirdies ligos. Kūdiki isz- 
eme isz mirusios szono per 

cesariszka operacije.“cesariszka operacije.” Mer
gaite užgimus turėjo asztuonis 
svarus ir gana sveika.

Palaidotas su bertainuku 
geros guzutes.

St. Louis, Mo. — Wilsono 
peeziureje, Miller paviete, ran
dasi bertainukas su 20 galonu 
geros guzutes kuri buvo pa
dirbta 1849 mete, o kurios dau
gelis žmonių, sziadien jeszko. 
Istorije tosios guzutes ir josios 
locnininko vra sekanti:

Jack Wilson isz Kentukes, 
apsigyveno czionais 1841 mete 
užsiimdamas kupezysta su In- 
dijonais, turėdamas savo szto- 
ra Wilsono peeziureje. Mire ji
sai 1859 mete. Priesz mirti pa- 
prasze savo kaimynu idant jam 
padirbtu graba isz dvieju celi
niu lentų, apibarstytu kuna su 
druska ir indetu 20 galonu ber- 
tainuka arielkos. Po deszimts 
metu paliepė atidaryt pecziure, 
iszimt arielka ir iszgert. Teip 
ir padare, pecziure užeimenta- 
vo, iszpildindami paskutini no
rą Wilsono.

Bet nepoilgam kilo namine 
z kare, tiejei ka palaidojo Wil- 

sona iszmire ar likos užmuszti, 
na ir da lyg szios dienos niekas 
neragavo tosios guzutes, no- 
rints jeszko josios kelis metus. 
Prisiduotu guzute sziadien lai
ke prohibicijos, už tai daugelis 
rijo scile paragauti teip senos 
guzutes.

Mergina surado dinguses 
sidabro kasyklas.

Saint Joe, Ark. — Senos si
dabro kasyklos, kurioje dirbo 
ir iszkasinejo senoviszki Indi- 
jonai, o kurias jeszkojo visokį 
žmonis per asztuonesdeszimts 

■ metu, 4ikofc surastos ana diena 
per dukteria farmerio Hulse 
Taylor, arti tėvo farmos, bet 
vietą užląikt/slaptybėje*

darbini ofisą 
o karia melde

Nuszove turcziu kuris isz jojo 
vargo szandijo.

San Eraneiseo, Calif. — Do- 
vidas Poulson nuszove turtinga 
Sidney Barron, locnininka di
delio automobiliams, puikaus 
namo ir gana didelio turto. 
Poulson turi 42 metus, kožna 
diena ejdavo
jeszkoti darbo 
ir paties Barrono idant susimy
lėtu ant jojo ir duotu jam koki 
nors užsiėmimą. Turczius su 
paniekinimu atsake jam o net 
karta spjovė ant vargszo. Poul
son pradėjo baisei neapkenst 

kurie vargszus 
Taja diena 
revolveri, wo 

važiavo taja 
jojo juokėsi, 

negalėdamas ilginus suvaldyti 
neapykanta priesz ji

užsiėmimą.

visu turcziu 
teip paniekineja.
pasirūpino gauti
kada Barronas 
diena ir vela isz

Kaunas, 
mas) — Sidzikauskas, 
iharge de affaire Berlyne, Lie
tuvos vyriausybes pakeltas in 
nepaprasto pasiuntinio ir pil
nai ingalioto ministerio ranga. 
Gegužės 8 jis savo kredeniialus 
inteike Vokietijos prezidentu.

Gegužes 10 Czekoslovakijos 
kryžius (atžymejimus) gavo-, 
gen. Radus Zenkeviczius, pul
kininkas Skorupskis ir majo
ras Steponaitis.

Klaipėdos konvencija pasi- 
raszta. Gegužes 
Kaunan.

7 ir prisiusią

< 4 J >Pasiskolino.
Sz. m. Balandžio 16,d. Szim- 

kaieziu (Raseinių aps.) girri- 
ninka B., dienos metu, aplan
ke pleszikai. Girrininko tuo me 
tu nebuvo namie, o jo szeimy- 
na, kuri valgė pietus, ne nepa
juto, kaip vienas plcsziku in
ejo pro vienas duris, o kitas — 

Juodu buvo apsi
galvos iki kojų.

Visus suvarė kamaron pradė
jo savo darba. Vienas dabojo, 
o kitas plesze. Kadangi raktai 
buvo pas girrininka, tai pleszi
kai suskaldė spintų duris, sta- 

t. t. Ginklus,
medžiokles szautuvus, iszsine- 
sze, o rankine granata, brau

ki tus brangesnius

valdžios kasos pasiėmė 8 tuks- 
tanezius litu. Jie sako:

— Mes dabar tik pasiskoli
name isz valdžios — vėliau gra 
žinsime...

Iszeidami 
(vekseli), kad 
kaltintu.

Pleszikai buvę Makus ir Gan 
dinskas. Priesz savaite ie, die
nos metu, apiplesze 
makszcziu dvareli

pro kitas.
ginklavę nuo

lu stalezius ir

ningns ir 
dauktus (žiedus) iszneze.

parasze raszteli
girrininko ne-

prie Ne-

SURADO KAULUS SENOVISZKU GYVENTOJU.
Artimoje Fox Laki 

senoviszkii Amerikos gyventoju, kurie radosi žemeje arti per 
600 rnet u. 
kiu dalyku, kokius tieje gyventojoj naudojo lame laike.

r 11

[ > III., jeszkotojai surado daug kaulu

l’cipgi surasta daug visokiu innagiu, puodu ir kilo-

ISZ VISU SZALIU

PELLAGRA.
žmones

faktais kas- 
isz dideles 

gaunamu

nei žinojimas dau- 
mokinimuvie-

Sencshiais laikais, 
mažai toindomaudavo sveika
ta arba žinomais 
link ligų. Spėjau t
daugumos laiszkii 
Vieszo Sveikatos Skyriaus, vi
suomene greit pradeda atjaus
ti Likta, kad sveikatos ir ligų 
priežaseziu žinojimas yra daug 
svarbesni,
gumos dalyku 
szose mokyklose.

Pellagra yra liga gana gerai 
žinoma nckuriose Jungtiniu 
Valstybių dalyse. Nors gali ir 
niekuomet netekti niatvti to
kia liga, vienok faktai apie ja, 
jei gerai suprantami, iszmokys 

būtent, 
t i n kaino

valgio ir pavojus tokio valgio, 
užtektinas, bet 
i nors svar

labai svarbia, lekcija, 
svarbumą sveika t a i

. ... .... TI----------------- -- --------- ............. -.....
I
jai atrodo, kad nekuriuose at
sitikimuose žmones valgė kor
inis,
o sirgo ta liga,
krėtimo teorija buvo galutinai 
priimta.

Ginczai
iszkilo su

o kiti mažai arba neikiek 
taip kad užsi-

9

buvo daromi t 
beždžionėmis ir

kurie tuomi svkiu 
iszgascziu isz prie

žasties ligos pletojimos priver
tė Vieszos Sveikatos Departa
menta pradėtu tyrinėti tos li
gos ypatybes.

Pirmiausiai 
bandymai su
kitais sutvėrimais, kuriems bu 
vo pagedo komai, 
privedė prie ligos. Vėliaus bu
vo banidoma užkrėsti ta liga 
žmones, kurie tam tikslui pasi
siūlė. Bet ir tas jokiu1 pasek
mių n ėda ve.

Gale, d y vi kai
siūlius, jiems buvo duodamas 
maistas, toks pat, koki valgo 
žmones pellagra serganti. Už

bet tas nc-

žmonių pasi-

kuris nors ir i 
neturintis kokiu 
reikalingumu.

Pellagra yra žinoma kaipo 
kūno sudėjimo liga, 
visa nervu sistema, 
organus ir odos ir gali labai il
gai užsitęsti.
pasekmes gali būti ilgi in vai i- 
dizmo metai ar gali užsibaigti 
proto netekimu.

Pellagra yra 
Italijoj,

' j tji iiv/iii n ucikiu oei^anii. v; rj 
’biu'SZOsziu menesiu puse tu žmo-

Ji apima 
virinimo

niu apsirgo ta liga. Ir ant galo 
prieita prie tos iszvados kad 
netinkamas, neužtektinai mai
stingas valgis buvo tos ligos 
priežastimi.

TuomiJos susilpnimo Tuomi buvo pertikrinta, 
kad tinkamu maistu, pellagra 
su savo pavojingojimis pasek
mes galima sulaikyti ir iszgy- 
dyti. Bet klausimas kila ‘Koks 
tai tas tinkamas valgis, kuris 
sulaikys ir iszgydys ta liga?’ 
Tas dar nėra surasta; bet yra 
žinoma kad sulaikantieji ir 
gydomieji elementai randasi 
szviežiame piene, jautienoje, ir 
spėjimą kituose mesiszkuose 
valgiuose, kiiip kiaulienoje, 
žuvyje, visztose ir kiausziniuo- 
se. Ant nelaimes, szie

brangiųjų tarpe, ir taip 
žmonėms reikalautiems ju dau
giausiai, isz priežasties netur
to yra neprieinami.

Nors visuomet skaitomas , 
kaipo brangus valgis, pienas 
turintis visas maisto reikme
nis, gali būti skaitomas pigum, 
nežiūrint kiek už ji reiktu mo
kėti.

Yra priežaszcziu tikėti, kad 
gali būti kitokiu valgiu, su- 
laikancziu — ju pellagra, kurie 
butu pigesni ir tiek pat galin
gi, o gal ir galingesni. 
Sveikatos Skyriaus tyrinėtojai! 
nesiliauja studijavę, vis turi 
vilti, kad kada nors suras to* 
kius su kuriu pagelba bus ga
lima lengviau ir greieziau pa* 
naikinti pellagra.

Italijoj sudrėbėjo trys 
miestai.

Eiline, Italijc. - 
liejimas žemes s 
kei miestus Ampezzo, Carnico 
ir Enoniozo. Paskutiniam mies 
te daugelis mūriniu namu ir 
bažnveze sutruko. Žmonis isz- t
bėginėjo in kitur nes bijo, jog 
gal drebėjimai pasiantrins.

Sventvagysta.
Skernevicai. — (’zionaitine- 

je bažnyczioje likos papildyta 
szventvagysta, kuri sujudino 
visa miesteli ir aplinkinius gy
ventojus. Kada isz ryto zakris
tijonas inejo in vidų, rado vi
sas szepas iszplesztas.

paeine keturis 
auksinius kielikus su patin- 
oms. Cimborium likos atplesz- 
ta isz kurio vagis iszeme kieli- 
kus, o komuninkantai likos isz- 
barstyti po grindis.

— Drūtas dm 
ukrate smar-

gyventoju tarpe

paliestos.

Szevntvagei

Dabar

u kiti visai

senai žinoma 
nckuriose

Austrijos dalyse ir Rumunijoj 
kaipo svarbi sveikatos prob
lema ir nebuvo žinoma Jung
tinėse Valstybėse iki penkioli
kos metu atgal.

Ji užpuola abi lytis visuose 
amžiuose, bet dažniausiai už
augusias moteris szeimininkes 
— ir vaikus, ir yra priežasti
mi invairiu nusilpnėjimu, ku
rie nekuriuose atsitikimuose 
vtyla prie proto netekimo ir di
deles mireziu dalies.

Nckuriose szalyse, kur ta li
ga buvo studijuojama,
manoma, kad ta liga paėjo nuo 
valgymo sugedusiu kornu. Ta 
liga taip staigu pasirodė ir 
greit iszsipletojo, kad buvo pri 
eita prie tos iszvados, kad ta 
liga užkrecziama. Bet gydyto-

senosios

valgiai
yra

Badas Rosijoi isz naujo, griau
na triobas ant kurio, o bet 

vodka daro isz grudu.
Maskva, — Seiliaus buvo 

praneszta, kad Altajuj, pieti
nėj Si beri joj, 
kilęs badas.

Tas praueszimas šukele ne
mažai diskusijų. Sakyta, kad 
tos žinios neteisingos.
jos paežiu bolszeviku laikrasz- 
cziu patvirtinamos.

Laikrasztis Pravda pažymi 
kad tenai trys apskritys bado 

Kuone puse — ke
letas tukstaneziu, 
apleista. Ūkininkai maitinasi 
žolėmis ir medžiu žievėmis.

gyventoju pakilusios 
M irtingumas 

didelis. Daug mirszta sz bado. 
Žiemos laiku 
rodami kuro 
nugriovė 
kurui.

Del žioplo bolszeviku szeimi- 
ninkavimo ir priespaudos daž
nai kai-kur žmones 
vargas ar badas, 
szeviku

Tarpe g. 
visokios ligos.

gyventojai netu- 
daugybe triobu 

ir iMcdžius suvartojo
J

buvo

szo- Isz Panevėžio apylinkes.
Naktį Balandžio 17 d. Gind- 

viliu kaime, Kupiszkio valscz. 
sudegė Prano Vaitekūno kūtes. 
Žuvo gyvuliai. Nuostoliu 8237

Gal tamista vargo savo gy-1 lit,
Balandžio 12 d. prie Plūkiu 

kaimo, Panevėžy, rastas Nevė
žy negyvas tik ginies kūdikis.

Balandžio 16 d. 4 kilometrai 
nuo Panevėžio, in Labos puse, 
ant gcležkelio rastas negyvas 
žmogus su nupiauta galva.

savo 
ve.

Kada motina Barrono atėjo 
in kalėjimą atlankyti Poulso- 
na klausdama del ko,jisai nužu
dė josios sftnu, taisai atsake:

4 4

venime neturėjai ir nežinojai 
kas tai būti alkanu. Tavo sū
nūs szandijo isz mano vargo ir 
nelaimes, bet jeigu butau žino
jęs kad jisai turi teip gera mo
tina, tai nebutau teip padaręs, 
buezia atejas pas tave melsti 
paszialpos ir 
uos. ”

Motina nužudyto stengėsi 
vargsza paliuosuot isz kalėji
mo, nes suprato kad Poulsonas 
neturėjo jokio pikto užmanymo 
nužudyti josios sunu, tiktai pa
dare nuo tuoni laikinio sumai- 
szyto proto.

Baisybe isz gilumos mariu.
Buenos Aires, — S. A. — Žu

vininkai atgabeno in czionais 
marine baisybe kurios žiaunai 
negali užvardyt. Yra panaszi 
iii sloniu bet neturinti triubos, 
su dideli a galva ir ilgomis au
simis, yra apie 80 pėdu ilgio o 
5 pėdas aplinkui, turi du.dide
lius žvvinis,'skūra vra minksž^ . t. ‘

szmotelio duo

nų žui*lvt o

su nupiauta 
gulėjo tarp begiu 40 žingsniu 

Dokumentu prie 
nerasta. Tsz 

dima spręsti, kad 
tai Amerikonas. Rankos nenu
dirbtos — matyti ne juodo dar 
bo žmogus.

Balandžio 21 d. ant raja vely
ki! diena užsidegė 
kino “Spindulys.” 
vyko greitai likviduoti 
dege truputi filmą.

nuo lavono.
negyvėlio jokiu
drabužiu g{

Pane vėžio
Gaisra pa-

— ap-

Tuojaus 
davė žine policijai kuri stengė
si snymti szventvagius. Mies
te žmonis labai inirszo ant va- 

jeigu juo£giu ir žada pakai! 
suras.

Bolszevikai nužudė 800 
mužiku.

Fanatizmas ir 
nepaliauna po 
valdžia.

kutinios žinios isz Amūro da- 
apie baisės 

per

Parižius. — 
kraujageryste 
bolszevikiszka Pas-

ta kaip gumas. Taji nepapras
ta žven sugavo 25 mylės nuo 
Mar del Plata. Du žuvininkai 
pražuvo laike jojo suėmimo.
Mergaite užmuszta per anti.

Blairville, Pa. — Vienuoli
kos metu mergaite Onos Pickel, 
naszles, bėgdama paskui di
dele auti, likos užklupta ir per
mesta ant žemes. Antis uždavė 
mergaitei su snapu in smakru, 
ir perdūrė smegenis nuo ko 
mergaite mirė.

Mirė kun. Jonas Staugaitis.
Isz Marijampolės pranesza 

kad po ilgos sunkios ligos 27 
Balandžo d., 1924 m. įniro jau
nas kunigas Jonas Staugaitis.

a. un. Jonas turėjo vos 27 
ar 28 metus? Pusantrų metu sir 
go džiova. Kuomet buvo svei
kas a. a. kun. Jonas smarkiai 
darbavosi Vilkaviszkio katali- 
kiszkose organizacijose.

nesza apie baisės skerdines 
mužiku per bolszevikiszkus 
kareivius, novos už sukylusius 
sukylimus, kurie pasiprieszi- 
no valdžei ižduoti in ju nagus 
paslėptas biblijos.

Mat pracjta meta valdže iž- 
dave ukaza idant visos szven- 

rasztai butu sunai
kintais, nes bolszevikai panie
kino Dieva ir bažnyczia. Tiejei 
kurie pasiprieszjno priesz taji 
ukaza baudžemi niirczia.
Amerikoniszki lekiotojai at

lėkė in Japonije.
Paramashiru Salos, Kurilos 

Japonije. — Trys Amerikonisz-

pagauna 
ruomet bol- 

kalte už 
tai suverezia ant vasaros kait
ru ir ant neužderejimu.

Isz K rimo pranesza, taipat 
apie bloga padėti. Taipat kal
tinami menki pernykszcziai 
užderejimai. Kaltinamos ir pe
les ir kiti vabalai, kurie naiki
na javus kluonuose r svirnuo
se. Szen ir ten placziojoj Rusi
joj siauezia tai vargas, tai ba
das su ligomis. Bet Maskva tu
ri duonos užtektinai.

Maskvos sandeliai 
javais ir visokiais

T. 
vaklžiavisa

menki

tinybes ir

užversti 
valgomais 

produktais. Tu produktu dau
giausia Kremliuje. Tuos san
delius saugoja raudonosios ar
mijos kareiviai. Tie produktai 

vargedieniu
Kuomet negauta

— F.L.1K

Dėlto
- st

I
PADIRBĖJAS “PLIENINIO KAREIVIO.

Norvegijos Edisonas< 4 , J 1 pa-

b
uiB

siikolektuoti nuo 
valstiecziu.
gražiuoju, atimta varu.

Ve kodėl daugiausia kila ba 
das Rusijos valstiecziu tarpe.

Taigi baidas isz naujo prade
da. graszt Rosijoi, bot ar tai 
teisybe tai sunku pasakyt, nes 
telegramai ana diena skelbę 
kad mužikai turi užtektinai jr 
,’ietojo laikyti ant zopąsneįs,1 
tai daro isz juju vodka.
190 žmonių žuvo drebejimuo- 

sia žemes.
Konstantinopolius. — 

du szimtai žmonių žuvo ir keli 
kaimai likos visiszkai sunai- 
/kintais per keliolika drebėji
mu žemes kurio htsitiko Bre- 
zerume, Hasson kale ir Karšo. 
Tolimesniu žinių no^ajonm isz

$

Niels Anson žinomas kaipo
dirbo plienini kareivi kuri atgabeno in Amerika parodyt val

džiai. Su tokeis kareiviais, kurie yra valdomi elektriku, gali- •
'' /i. « . A * a • w ...

ki lekiotojai kurie aplekineja 
visa svietą, gilukningai atlėkė 
in czionais isz ('hieagoff, Altu 
salų, Alaskos, be perstojimo 
apie tūkstanti myliu. Buvo tai 
viena isz pavojingiausiu kelio
nių, bet yra tai pirmutinei 
areoplanai kurie jaja atbuvo, o 
toji garbe priguli del Ameriko
nu. Kada pribus in Tokio, Ja- 
poniszka valdže ketina priimti 
lokiotojus su dideliai iszkilfne 
ir garbe,

tai galima dasipi*ast žmonis ka atlėkė 
“dangaus 
kraszto.

be
! f

Apie

ma būti iszmi^szti didžiauses armijos. Lankosi jisai su paezia 
Washingtone. «

ISZMINTINGIŽODŽEI.
------- --- ■ ...... . 'J

Darbas ejna ant niek jei-

*

Sziadien Pennsylvanijoi ran
dasi 616,848 Bell telefonu. Vi
sam Amęrike yra 15 milijonu. 
Imant, 
kalbd^Jpor tuoB ’ telefonus per- 
diend, ‘f 
kiek žmonių kalba per taji lak 
ka. ’

Toji ranka kuri duoda yra

Su nutrukusia virvia tie-
kad deszimts žmonių

diend
nes tai pirmutinei 

pas junsNisz 
to i p tolimo

r

JSZ
;tenaiš aplaikyt nes komuni
kacijų sutraukta. Bledos milži- 
niszkos.

* 
garbingesne ne kaip toji ka 
yma;

gali sunkei traukti.
Niekas negali tam kenkti*

kuris pats sau nekenkė.
* Sunku sugržyti žmogui 

ant aiaiirn tiltn

*

gu nesiranda dirvos.
Gyvenimas butu per ly-

gus jeigu jame nesi rastu duo
belių.

da duona del vargingu.
Miegas yra Jablu.naudin

gas, nes sulaiko nekuriuos-žmo * 
nis nuo nereikalingo rupesezio , J

Iszteklius turtingu duel-

*

Į
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KAS GIRDĖT
Ketver-Kongresas praejta 

ga priėmė kareiviu bonuso bi- 
la balsuodami 179 už o 171 
prieszais, bet prezidentas ma
tydamas, jog kareiviu bonusas 
instums sklypą in dideliu sko
la, tojo bilo neužtvirtino savo 
paraszu ir bilus ne yru priim
tas. Prezidentas Coolidge sa
ke, buk kas metas ant iszmoke
jimo kareiviams už juju tar
nyste laike kares kasztuotu 
sklypui 114,400,000 doleriu per 
20 metu, kas yra visai nereika
linga ir nepatrijotiszkai.

Tasai bonusas tai yra apdo
vanojimas ekstra pinigais vi
sus kareivius kurie tarnavo ka- 
riumeneje Francijoi ir czionais.

Mirti yra 
gali įnirti.

Bet gyventi 
kiau, tai yra, 
mielaszirdingai
visus prisakymus Dievo.

lengva — kožnas

yra daug sun- 
gyventi dorai, 
ir iszpildineti

kurieGeografijos sanarei, 
per kelis metus radosi tolimo
je szalije Kaušu, Azijoi, sugry- 
žo ana diena in Washingtona 
paduoti savo raparta ka fenais 
mate ir rado. Fredrikas Wilso- 
nas, pirmsedis tosios ekspedici
jos apreiszke, buk tenai s sura
do sztama Kincziku su baltais 
plaukais ir visai panaszus in 
Europiszka veisle žmonių. Isz 
kur tasai sztamas teip tolimam 
kraszte atsirado, tai to negalė
jo isztyrinet.

Nuo pirmos dienos Liepos, 
Japonams bus uždrausta atke
liauti in Suvienytas Valstijos. 
Japonai geisdami pasinaudot 
isz teip trumpo laiko pradeda 
plaukti tukstanczeis in Ameri
ka. Jau penki tukstanczei tuju 
žvairakiu yra pasirengia atke
liauti ant keturiu laivu.

Suraszaį parodo, buk praej-
A A *1 1 • U • 1 ’1ta meta Amerikc likos papildy

ta 10,000 žudinscziu arba 25 
kartus daugiau ne kaip Angli
joj, ir tris kartus daugiau kaip 
Italijoi. New Yorke nužudyta 
32 žmonis ant kožno szimto 
tukstancziu, Chicago 13, Phila- 
delphioi 9, o Cincinnatoje 16 
ant kožno szimto tukstancziu 
gyventoju.

Jeigu valdže investu rūstes
nes tiesas pardavinėjimo gink
lu ir gerai nubaustu žudintojus, 
tai tiek žudinscziu nebutu, bet 
žadintojai pasisamdė geriau
sius advokatus, kurio apgina 
tokius žudintojus ir buna pa
leistais ant liuosybes be jokios 
bausmes.

Meldžeme musu skaitytoju ir 
kitu jeigu raszo su reikalu 
idant indetu marke ant atsa
kymo, nes kitaip neatsakinesi- 
me. Daug gromatu aplaikome 
isz visu szaliu Ameriko, o ir 
Lietuvos kurios ne yra apmo
kamos, tokiu gromatu visai ne
priimsime tik atiduosime ant 
paczto ant sunaikinimo. Yra 
tai nereikalingas kasztas re
dakcijai kuri jokios naudos isz 
to neturi, o per meta susirenka 
ženklyva suma.

Lietuvos Konsulatas Chica
go j pajeszko sziu asmenų Ame
rikoj: \

Jono, Juozo ir Adomo Sa
vickiu, gyvenusiu Chicagoje, 
jeszko,brolis.Matcuszas Savič
iaus is'4 Rygos, Latvijoj.

Juozo Narkevicziaus,
nusio Milwaukee, Wis., paeina 
isz Lietuvos isz Ginkunu k., 
Sziauliu apsk., szeimynqs Ka
rolio Narkevicziaus;
Aleksas Narkeviczius, Kreke
navos m., Panevėžio apskr.

Kas žino apie ežia jeszkomus 
asmenis maloniai praszomi 
praneszti Lietuvos Konsulatui, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 
Ill.

<r n yve-

jeszko

bažnycziu

metais skirtumas jau (sieke 13 
dienu.

Taigi, sziais 1924 metais, Vo- 
vkos buvo szveneziamos visu 
crikszczioniszkiu
Balandžio 20ta diena, kuri bu
vo pirmas Nedeldienis po pil
naties po Kovo 

k rikszczioniu
I su 

kdjins, vienok prie iszimties pri- 
in)jos senovės krikszczioniu 
bdžnyczios jau nebeprisilaiko- 
ma.

Griegoriszkas

Tolstojaus anūkas užsiima 
farmerysta.

Grofas ilia Tolstojus, 
kas garsingo Levo Tolstojaus, 
dirba ant fanuos Iowa, idant 
užsidirbti pinigu ant užbaigi
mo mokslo Penn kolegijoi Os
kaloosa. Jaunas Tolstojus isz- 
sižadejo savo “
po užbaigimui mokslo sugryž 
in Rosi jo užsiimti farmerysta 
pagal naujausio budo.

anu-

grofystes” ir

Velvku dienos nu-

Nors 
pripuolė sykiu

21 mos dienos.
Velykos

žydu Vėl v-
k<#
1>1M

t Kalendorius 
jau priimamas Rytuose. Japo-
nija ji priėmė 1873 metais, Ki
nu Respublika 1912 metais, ir 
Turkijos Parliamcntas 1917 
metais. Po revoliucijos Rusijoj 
Bolszeviku valdžia 1918 metais 
taipgi ji priėmė. Komunija ir 

pat padaro 1919 
bet bažnyczia prisilai

SAULE
. .......... .................. ....... *------------ !-------- -

PILOZOPIJJS NIRBIRO.

Kartu mano mergaite pasa> 
ke,
Įaugti žiuri visztos. Asz jiai pa
sakiau kad niekas nesisarma- 
tina czikinu. 
kirto: “

jog nesimaudys, ba per

Bet jiji man at- 
Teip, galbūt, bot terp 

juju randasi ir gaidis. 
j u by t dėt?

9 9 — Ivcii

skysta protą, 
metu bažny-

t

sutikau Baltru 
kuri kalbėjau:

*

Petrukas it Vlėfitfd
Dolerio Pirsztines.

Serbija taip 
metais, 
ko prie Juliaus Ciecoriaus ka-Į 
lendoriaus taip kad visos 
szventes metuose szveneziamos 
sulyg senovės instatymo.

1923 metais, Gegužio mėne
sy, Konstantinopoly buvo lai
koma visu staeziatikiu bažny- 
cziu atstovu kongresas.

Tame kongrese, staeziatikiai 
sutiko priimti Griegoriszka ka
lendorių po 1923 m. Spalio 1(J. 
Komunijos, Grekijos, Turkijos, 
Cypruso ir Jeruzalio staeziati
kiu bažnyczios dalis dar nesu
tiko pripažinti to nutarimo. 
Kol kas klausymas dar neisz- 
risztas, todėl staeziatikiu baž
nyczios Velykos laikomos vie
na sanvaite vėliau neg kataliku 
ir protestonu.

taip

in
tu vela užsitrubinias 

O jisai 
mataį broliuk, tai

Yra pas mumis Petrukas Pi- 
pi-pi-pi.

Labai * * gudrus ’ ’ ir daug ‘ ‘ ži
nantis;” jis dauginus žino, ne
gu ‘‘gudriausi 
tingai apie kitu reikalus, o dar 
meiliszkus. <Jis žino, kas nori 
“paveržti” mergiiię kitam ir 
tam panaszias kitu “slapty
bes.”

Jeigu kas turit mergina, o 
randasi kokis, kuris nori jums 
iszkirsti “svinstva,” 
k it mus Petruko, - 
pasakys, kas tokis yra jusu

paveržti

?

9 9 bobelka, ypa-

tai klaus- 
- jis jums

invyniojcs ir

syma kai]) 
sprendžiamos.

Velvku diena 
bažnytiniu instatymu, o ne as- 
tronomiszku budu, ir dėlto pri
puola kitoje dienoje kas met. 
iSzis instatymas buvo pirmiau- 
siai i n vest a s suvažiavime Ni- 
caeajoj, metais 325 A. D. Tuo- 
mi laiku buvo nutarta, kad Ve
lykos butu szveneziamos Nedė
lios diena ir toje Nedėlioję, ku
ri bus po pilnaties po Kovo 21 
dienos. Tik buvo viena iszim- 
tis tam instatymui. Atsitikime, 
jei tas Nedeldienis pasitaikė 
tuom paežiu sykiu, kuomet pri
puola žydu Velykos, Velykos 
turėtu būti szveneziamos viena 
sanvaite vėliau, kad iszvengias 
szventes tuom paežiu sykiu.

Laike suvažiavimo Nicaea- 
joj, Krikszczioniszka Bažny- 
czia laikėsi Juliaus Ciecoriaus 
kalendoriaus, kuri jis insteige 

|45 metais priesz Kristų. Vie
nok, isz tos priežasties, kad tas 
kalendorius turėjo 363’4 die
nas, ir buvo 11 miliutu ir 14 se
kundų perilgas, 400 metu tarpe 

pavykdavo trijų dienu klaida, 
buvo priversta priimti nauja 
kalendorių — Griegoriszka.

1582 motais, Popiežius Grie- 
gorius, iszleido instatyma pa
naikindamas

|riaus kalendorių ir 
Griegoriszka kalendorių. ’ Jis 
nurodė,
Franciszkaus szventes, kuri 
pripuola Spalio 5ta diena, bu
tu skaitoma, 
to menesio.

Griegoriszkas

vra skiriama

Juliaus Cieco-
ihsteige

kad diena po Szv. 
szventes,

kaipo lota diena

Faktas, kad svetimtaueziai 
szvente Velykaa balandžio 27ta 
dieni, vierutauvaite vėliau, neg 
Velykos buvo didžiumos szven- 
ęziumos, • pakelia - svarbu i klau-

ligos ir

A 11,1 „to. .1-a* r.
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esąs suradęs tokia laime savo 
gyvenime pirma karta... Na ir 
sztai jis nunesze Mariutei do
vanele (žinoma, 
in gražia dęžute indejes). Gi
Mariute painia ir paacziuoja, 
bet labai szaltai! Petrukas sau 
mano: hm... ji dar nežino, kas 
yra tarno riszuly, užtai nerodę 
linksmumo. — Palauk kaip pa
matysi, — bus viskas puiku...

Apleidęs Mariutės namus 
Petrukas traukia linksmas na
muolio, atlikęs taip sunkia ir 
svarbia užduoti. Isz linksmu
mo, jis nežino ne ka bedaryti.

Už kiek laiko eina Petrukas 
atlankytu Mariutės, pasitei
rauti apie suteikta dovanele iri 
iszreikszti savo meile linkui 
jos. Bet ka jis pamato? O gi 
žiuri, kad su jo dovanele pilkas 
katinas žaidžia palei pccziu 
ant grindų!

i Suspaudė Pctrukui szirdi 
skausmas, kad jo dovanele tiek | 
tegerbiama, ir kad jisai nupir
ko katinui žaisla net už $1.00 
tas gražias pirsztinaites! Nete
kės kantrybes klausia Mariu
tės, kodėl ji taip pasielgė su ta 
brangia dovanele ?

Mariute irgi gudri buvo ir 
suprasdama Petruko padėti,

Į atsiprasze, kad buk tai katino Į Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobiliui del laidotuvių, krilcis- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBoia, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

meiles prieszas.
Bet vargszas musu Petrukas, 

sekdamas kitu meiles “paslap
tis” ir patsai užsimanė isžban- 
Idyti, kąs tai per meile yra? Ir 
ko gero, juk sulaukus sidabri
nių paausiu jau ir laikas mhns- 
tyti apie meile. Na, ir puolę in 
aki Petrukui graži Mariute. 
Bet kaip ežia pradžia meiles 
padarius su Mariute? — galvo
ja Petrukas.

Juk isz karto neprieisi'prie 
merginos ir ncreikszi jai savo

• •
Pagal mano 

tyi už keliolika 
cziosia biznis bus “punk”, ba
kožnas turės Radio namie ir 
gales iszklausyt pamaldų gulė
damas lovoje. — Fain! • * . •

Ana diena
Bubnaiti 
“jau 
kaip nesntvorimas. 
atkirto — “ 
musu szeimynoje jau tokis pa
pratimas juk ir mano diedukas 
triubino ant trambombuno.” 

• • • .
Sutikau ana diena savo kū

ma. Pasisveikinom ir nžklau? 
šiam jojo, ar tai teisyme, jog 
Dievas tau paėmė treczia mo
terių? Kūmas atsake: “juk ir 
teisybe, bet tai nieko, ba pa- 
ėmiau ketvirta. b.v- mciles, Tai negalima. 0 ypa.
link, payma .v
asz.”

9
Bet kaip pradžia meiles

Matai bro- 
Dievas, yni u ir

doleriu.
nepasiuto bu-

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
■ tototooiitototoototol to» to»to»totoMtototo»»tototo»MtototoB»to»*|

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

-------------- -----------------
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Iszmaitinimas sziadien szeį- 
mynos susidedanezios isz pen
kių sąnariu paprastam darbi
ninkui kasztuoje mažiause 1700 
doleriu ant meto — ir tai gyve
nant kanuopaezedžiausia. Prie 
to nesiskaito sunkios
iszmokejimo savo namelio. To
dėl, žmogus, kuris pats tik dir
ba ant užlaikymo savo szeimy- 
nos ir visus iszmaityt turi ga
na rupesezio ir dirbt sunkei.

O ka ežia kalbėt apie žmogų 
kuris teip vadinamas “baltkal- 
nierelis” i 
mis, kuris 
žiau ir turi iszmaityt savo szei~ 
myna? Tokis žmogus negali 
prigulei in unije idant spirtųsi 
da ugiau raokesties. 
daugiause nukeneze sziadien.

kuris dirba smogeni- 
i uždirba daug ma-

Tie jei tai

Motore kuri stovi prie 
cebcrio yra sveikesne ir links
mesne ne kaip turtinga.

Motore

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN I OLAS SARGAS”

ViaoB reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minkaxtaia 
akurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.SO

arba naujas 
kalendorius buvo priimtas Isz- 
panijoj, Portugalijoj ir Italijos 
dalyj ta paezia diena, kuomet 
jis buvo Ryme priimtas. Tais 
paežiais metais buvo Francijos 
priimtus ir kataliku valstybių 
Vokietijoj, kitais metais. Ang
lija su savo kolionijomis pri
ėmė ji 1752 metais, taip kad 
18tani szimtmety visas Vaka
rinis pasaulis rėmėsi ant Grie- 
goriszko kalendoriaus. t

Bet Rytu Stącmiatikiu Baž
nyczia, nekreipo domes in Po
piežiaus Griegoriaus instatyma 
jr laikosi Juliaus Ciecoriaus 
kalendoriaus, ir tose szalyse, 
kuriose buvo prisilaikoma prie 
Rytu Staeziatikiu Bažnyczios, 
Velykų szvente buvo spren
džiama sulyg instatymo inyes
to Nicaea jos suvažiavime, ir 
tuomi'hudn. užsiliko labai toli 
nuo Griegoriemko kalendoriaus
ir'kitos * pasaiilicndalies.^ 1900

* * I,

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

.r

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Panlapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Cbaldeiszku, Perslszku, GraiklHzku.

iBzguldinejimas to kabalo yra labai

ties. Su pa$elba kazirom. Pagal

Arablszku ir Clgonlszku burtlniku.
I

lengvas ir kiekvienam gali tyuti aų- 
* e .prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmpcaua ataitl, Su 
SalĮunono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egiptu Rubiną 
Sulva. Deį vyrų ir moterų.

lUT“25c.T * • f

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTA? UŽ ,

PrlBiUBklte mumis 25c. Gausit* 
▼Ibm tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls

W. 'D
h -.!£

# # #

Mano pažystamas Kibirtavi- 
czius buvo buezerum, o kada 
pjausto moša, sužeido sau ma
žiuką pirszta. Isz to pirsztas 
sutino ir turėjo nusiduot in 
Ash lando aszpitole. Po opera
cijai daktaras pareikalavo nuo 
jo penkesdesziints 
Baigai i, ka tik
ezeris isz piktumo kalbėdamas 
jam: “Ponas daktare, jeigu 
atejtmn in mano buezerne, tai 
už penkis dolerius tau nukirs- 
tau kojas ir rankas, o tu už 
viena maža pirszta reikalauji 
tiek pinigu ? — Dats big szeim!

• • •

Susitikau su Džiuvu Spar- 
cziuku, pas kuri radosi ant tar 
nystos mergaite kaip leluke. 
Užklausiau jo ar sveika Olgu-

Bet jisai man su nuliūdi
mų atsake: ° E Olgute sveika, 
tik jos pas mane jau nesiranda 
nes mano boba ja ja iszvare.” 
Užklausiau jo kokia tame bu
vo priežaste? “Matai mano bo
ba užtiko josios bedruimi vy
ra.” ‘ 
siaiszkyt kad tai 
brolis. Bet Džiovas nusijuokė: 
“Ana va, jau tam tai mano bo
ba netikėtu, ba tuom vyru tai 
buvau asz pats! — See.

• ♦ t

Alfonsas Spikuckis szparki- 
nosi su mergina kuri buvo teip 
puiki kaip auksas o saldi kaip 
aiskrymas. Viską turėjo pas 
save paredkįa o puikiausius 
turėjo plaukus. Ana diena ne
tikėtinai užėjo pas jąją many
damas padaryti jiąi stirpraiza 
ankszcziu ne kaip sake kad 
atejs, kada da ne buvo apsire- 
dus ir susiszukavusia. Užtemi
mui kad dėjo ant galvos kitos 
moteres plaukus, smaukdamas 
in jg: “negaliu suprasti kaip 
tu gali neszioti kitos moteres 
plaukus ant teip puikios gal
veles?” O jiji jam ant to: 
asz negaliu niekaip suprasti 
del ko tu neszioji drapanas ku
rios yru padirbtos isz vįlnti avi 
no. ’ ’ 
rait ir uždariau 
Big fui!

Ponas daktare

te?
E Olgute sveika

‘Tai kas? juk galėjo isz- 
buvo josios

tingai kai]) Petrukui, kaipo 
“žinomam veikėjui 
net savo 
mas.

Taigi nors gudrus buvo Pet
rukas, vienok ilgai turėjo lau
žyti savo galvele, kad suradus 
budus laimėti Mariutės simpa
tijų ir meile, Ilgai vaiksztinejo 
nusiminęs, kad tinkamo budo 
negali surasti, kaip patogiau
sia prie jos prisiartinus.

Galvojo visaip. Pirmiausia 
atėjo Petrukui mintis in galva 
per laiszkus 
sius žingsnius. Juk tai geriau
siu būdas, nieks nežinos paslap- 
cziu, tik jis ir Mariute. Czia 
Petrukas net saldžiai nusiszyp- 
sojo. Bet tuojaus vėl apsiniau
ku Petruko veidas, prisiminus 
kad jis patsai ] 

varda teparaszo;
ir dar meiles 

dalykuose, kas bus? Juk Ma
riute pamaezius toki Petruko 
raszta, ne kaip atsinesz. Antra 
— ir ueperskuitys; na, o duoti 
kitam kati suraszytu vėl nega-

Juk tai meilereiszkiama! Viso-1 retai kada beiszeida-

tai butu9 9 
9

a u t o r i t e to pa že mini-
szelmis katinaskalte esanti:

susiradęs kur tai tas brangias 
pirsztinelcs, atsineszc ežia pa
lei pccziu ir žaiždia jomis.

Szitafl atsitikimas taip 
visa

su
drebino Petruko visa esybe, 
kad jisai drebaneziom rankom 
vos apgraibydamas duriu klem 

Jam ak v ską, iszejo laukan.
raibo, mėlyni ratai bego aplin
kui priesz ji taku ir jis kiek
viena. žingsni žengdamas, vis 
koja kele in

praduti pirmuo- • ’

vata ir ne kaip 
negalėjo nuo tu ratu iszsisuk- 
ti.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

“O

9 

raszyti negali,

Aplinkui dangus 
ke, debesys storais 
to ant Petruko 
rodosi, kad jisai ne kaip negali 
szitu debesų pakelti, 
besis mate jisai

apsimau- 
volais kri- 

pecziu, ir jam

vos
laiszkus raszyti

d juk

Pro de- 
pilka katinu, 

kuris pasispardydamas tąsio
jo viena balta pirsztinaite, ku
ria jisai buvo nupirkęs Mariu
tei ir mane su tuomi jau pra
dėti saldžiausios meiles gyve
nimą....

Nuo tos dienos Petrukas pra

Mokame 3-czia procentą ant 
; sudčtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Jos. FERGUSON, KasieriuB.
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Įima, nes jis sužinos paslaptį. | dejo^szalintis nuo savo diau- 

biediio I V(> ^inon‘u ir visai paliovėkios mintvs kankino«

galva ir jokiu budu
tu pinkliu iszsi-

“ Sauso nie- 
Juk vra budu

drabužius,

Pamislinau sau, jog ji yra
v . savo žioti. —

Tas naujus įszrastas Radio, 
tai yra gud tink bois, o ypatin
gai del paeziuotu vyru. Kožnas 
paeziuotas vyras gali sėdėt sau 
namie Mahanojui ir aplaiki- 
net saldžius kispsaiuo fain mo
terėles isz Chikagos per taji 

Nors tioje kišai bunaradio.
szaltj, bet vis nuo svetimu lu
peliu!— Not for mi!

J urs tr ui i
Džim Nirbir

Petruko 
negalėjo isz

• riszti.
Priežodis sako: 

kas neklauso.”
kaip padaryti pradžia, pade- 
kim sau ka nors nupirkus del 
Mariutės, kokia dovanele (o 
merginos labai myli prozeli
tus) ir viskęs bus puiku!

Bet ka pirksi? — kankina 
mintis Petruką; ka ežia geriau
sia nupirkus? — mausto, suka 
galva ir jokiu budu negali su
rasti ka nors tinkamę. Galvo
ję: butu gerai, kaip tai naujos 
mados skrybėle,
panezekas, czevorykus ir kitos 
galus. Bet tas daug grasziu kai
nuoja o ežią j n ne perdau gi au
sin randasi Petruko kiszeneje. 
Blogai! nėra tinkamo iszejimo 
ir gana.

Staigu paszoka Petrukas lyg 
isz miego ir kone suszunka: su
radau, suradau! nupirksiu pir
sztines! Juk dabar žiema, szal- 
ta jos baltom rankelėm ir mei
lia ji priims ir paacziuos; tai 
ir bus pradžia musu meiles isz- 
raiszkos vienas antram.

Tuojaus Petrukas bogu kręn 
tuyen jr renku Mariutei pirsz
tines. Ant pirmųjų krautunin- 
kas parędo ‘geras labai geras’ 
pirsztines; kaina — vienas do
leris! Petrukas kuo neapalpo 
isz džiaugsmo

visokiasneszio.jes visokius paslaptis 
apie kitu meiliszkus reikalus. 
Jo szeimininke pasakojo, kad 
Petrukas pradėjęs keikti visas 
moteris ir merginas, kurios 
tik randasi sziame pasaulyje; 
parėjės isz darbo jisai niekur 
daugiau neidavo, kaip tik už
sidarydavo savo kambarėly ir 
skaito.

ar

* ♦ ( *

Nesenai paėjo paskalas, kad 
buk Petrukas cmes ir numiręs. 
Ar tas yra teisybe, niekas ne
gali patvirtinti. Užklausus jo 
szeimyninke, ji tik gudriai nti- 
siszypso ir daugiau nieko nesa
ko. Ar jis isz tikro numirė,
tik nuo viso pasaulio atsiskyrė 
ir pasimirė 
tik laikui bėgant 
gyventojai gales dažinoti.

Vienas dalykas tapo žinomas 
placziai visuomenei, būtent, 
jog už pirsztinaites kainuojan- 
czias $1 negalima buvo nupirk
ti Marintos meiles, 
nupirkti už ‘ tokia

pilietine mirezia, 
szio miesto

. * • visuomenei,

Ar galima 
kaina bent 

kokios merginos meile, ta pa
liekame atsakyti daugiau apie 
szita pa t y rusįems.

Skaitykite “Saule”

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galia ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

automobilius
Ut

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kartumtnaja.
Gydo visokias ligaa. !

Priima ligonius iki 10 valanda ryta. !

210 N. Main St Shenandoah
12 Iki 2 popiet, C Iki p vakare.

SZTAI kA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labui gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pūkeli No. 303. Su tikra pagarba.

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszk|ai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju,
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lictu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žpliu pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angclskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių Jcąta-

Reikalaujame agentu visose
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarius, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikią

Mes žolių

▼Ibm tris knygutes per paczta.

y.
aMAnQY CITY PAtOHU t

GYVENIMAS, SZVENCZIĄUSIOS 
MARUOS PANOS.

ViaaB pilnas aprapzymąs apie 
Gyvenimą $zv. Marijos Panos. 
9$ puslapiai. Puiki knygele. 
Prėke au prisiuntiitau tiktai 25c.

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

i įszgirdes krau- 
tnyninka’ pasakant, kad tik 
$1.00 kainuoja! Mano sau: tik 
mano giliukh: už viena doleri 
gaunu puikias pirsztines ir Ma 
rintes meile! 
puiku!

Parėjęs namuolio masto, sva 
joju kajp jis nunesz ta puikia

O, kaip tai bus

dovanele Mariutei, kaip ji pri- 
imsF ntęiliai paacziuos (gal kgr 
tąia ir pttbpęzįuDS•>.; ,v Jautėsi 
Petrukas kaip ant'kito svieto

<

tąia ir Jnutęsi

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina loga.

ot

privalo turėti iria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
vienap name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
kę tiktai .... $1.50 

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

padaryti. Preke su Ręį|juntiing »

Rochester, N.
M. ŽUKAITIS,

451 Hudson Ave.
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BURTININKE.
TIKRAS ATSITIKIMAS

mano mylemi skai-

tokiom ranku tersztl Apsimal- 
poni, ąpsį8?|uostykie 
Ar girdi, kaip rodos

szykie 
aszaras.
ponios vyras pareina. — Asz 
begu! Tiktai poni ąpsimąlszy- 
kie.

Poni Pipiriene nuliovp staugt 
ir nusiszluoste aszaras nuo vei
do bet da kniaukė.

Duryse stojo 45 metu, trupu
ti plikas, diktas ir slprukas.

— Kas ežia stojosi, Zosele? 
buvai k rome ? jeszkojei manes? 
— paklausė. — Ar buvai kro- 

Kas tau? tu verki? ko4.

Vakaras, szeszta adyna.
Leidžiantisi saule apszvieti- 

nejo kambarėli kuriame sėdi 
poni Pipiriene, pati kupeziaus 
nuo valgomu tavom, ypata ta 
35 metu senumo, sėdi ant žemos 
kėdutės ir liejo karezes asza
ras in balistine skepetaite nuo 
nosies.

Buvo ka tik parėjus nuo gar
sios burtinykos, katra bure isz 
kiauszinio.

Teip
tytojei! Ne mislykite, jog būri
mas isz delno, isz kazyru, isz 
Žvaigždžiu navet, tai jau per- 
sisenejas būrimas, o dažinoji- 
mas isz sumuszto kiauszinio, 
tai daug tikresnis, tai ve, tik
resnis! yra tikriauses būrimas!

Teip prilaikinejo ppni Pra- 
tasziuviene, kaiminka ponstvos 
Pipirienės.

— Tai mano dobilelei — kal
bėjo — sumusza szvieže kiau
szini, paleidže ant vandenio ir 
žiuri in ji, žiuri, galvuoje, skai
to, a paskui kaip pradeda szne- 
ket, tai szirdelcs viską pasako!

Tai mat, dasižinojus ir poni 1 
Pipiriene tik sziadien, nuėjo ‘ 

ir dasižinojopas burtininke, 
apie bjauru 
vyro, su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kimai ir dorai.

— Ai! ui! — verke nebagele 
dabar, sėdėdama ir skundžesi 
priesz atėjusia Pratasziene: — 
Tas paleist u vys! tas niekade- 
jus, tas prakeiktas kumelys!

kas, mano

pasielgimu savo 1
su

— Kas tokis? 
brangi poni!

— Nugi kas 
rubuilius, tas

5

apie savo
o bus

jaigu ne jis, tas 
novos szventas, 

tas pagirtas nuo vi.su mano vy
ras!

— Ar jis!? O Jėzau, Marije! 
ka poni kalbi ? Ar tai panaszus 
daigtas... Baisybe! Na gi apsa- 
kykiė man poni apie viską... 
tegul poni apsako
vargelius ir rupestelius 
lengviau...

Ar tikrai poni dasi žino jei 
apie tai, ar gal, saugok Dieve, 
nutverei poni ant darbo?

— Burtininke man pasako... 
ak! tas piktadaris... u-hu,-u- 
hu... jog turi, jog laiko sau tris 
merginas!

— O galybe Dievo! net tris? 
O rakalis! Tris!... Ar-gi tai ga
lima būti? Net tris ant kart!?

— Teip, teip! \ Ir dabar lan
džioje pas viena juodbruva, sa
ke burtininke. Pati maczian; 
rode man kiauszini... Juodbru
va turi žalsvas akis ir ilgus 
plaukus. Tuojaus nubėgau in 
kroma ir teisingai, tojo mergi- 
šziaus ne buvo! U-hu,-u-hu!

— Nesirupyk mano mylema 
poni... apsimalszykie! Vyrai ne 
yra verti, 
aszaras! N u spjaut ir gana!

— Gerai poųei teip kalbėt... 
poni esi da pana, nes asz? Ka 
pradėsiu / U*hu, uh-u, u-hu!

— Duokie poniute pakaju!
— Oj asz nelaiminga! asz ji 

teip mylėjau, teip del jo rūpi
nausi ir buvau del jojo isztiki- 
ma... Ak! ak! Ne syki jis mane 
nužiurinejo, nes vis neteisiu- 
O

kad del juju lieti

nes

DVYNAI GERI
SAULE

FARMEREI.
r ' t
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me ?...
kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumbt ant 
naujo, kaiminka ne matant isz- 
sprudo.

— Pasakysi man, klausiu ta
vęs, ko tu verki? paklausė vy
ras. Kas tau yra ? Ar volei ko 
užsimanei ?

— Juorda-plau-ke užsimanė... 
ar supranti Juo-da-piau-ke su 
žaliom akimi... tu niekadejau 
tu gromezele! Namicje tai pen 
kiu nesuskaitai, o pas juod 
plauke tai kai ant szriubu!...

— Pasiutėlė! ka tu pjiausz- 
ki! / Kas do juodaplauke / kas 
su tavim darosi ? Ar durnaro
pių apsivalgei?

— Ha! trys 
kart! Raka Ii!...

— Pasiutai!...
siutai! Turi 
ant sprando ir 
daigius posmuoji!

— Meluoji begediszkai! tris- 
deszimts penkis pabaigiau da
bar Liepos menesije... Norėtum 
man metus padengint, pats tu
rėdamas szeszesdeszimts metu!

— Nugi kaip rodo metrikai?
— Ka ežia supaisyt metri

kus! Tu žinai jog kunigas pa
dare klaida apie keturis metus!

— Tegul būna ir teip, nes ko- 
gi tu nori ?

— Ar ko noriu 1 nes ko tu no
ri, mano seneli, jog net tris my
lema s turi ?

— Zosele...
kalbėk iszmintingai

merginos ant

Dievaži! pa
ke t uresdeszimts 

apie szitokius

žinai kur ir kada!

praazau tavęs, 
, nes asz 

nieko ne suprantu! Ka tai žen
klina/ Kokias mylemas? Kur? 
Kada ?

— O! tu
U-hu! l'-hu! u-hu!

— Man rodos, kad tavo aky
se per daug sūraus vandenio 
pasidarė. Na! liek-liek da! pa
cy p k da.

Valandėlė nutilo. Vyras at
sisėdo szale josios.

— Zosele!...
— Duok man pasilsi! Neda- 

lypstek manos!
— Beprote! — kas tau in gal

va prikalė apie tokias niekys- 
tes?

— Ha! Niekystas!...
— Pasakykie teisingai, kas?
— Ar nori žinot ? Burtininke 

man apie viską apsakė!
— Ka? jog turiu tris mergi

nas? Irtu tiki kvailai bobai?
— O tai ne kvaila boba. Di

deles ponios karietose atva- 
žiuoje pas ja ja.

— Jaigu tokios ponios, tai ir 
josios kvailos bobos.

— One!
— Tai pasiutėles!
— Jau jiji vis teisybe iszbu-

doleriu in

gai!
— Žinoma, žinoma!

tai ir neteisybe?
— Ak, ka poni sakai

sybelf Poni! Asz tiktai vos in- sulaužysiu tai ru... raganai! 
ėjau, tuojaus man pasakė, jo 
esmių vyruota 
ne apleidineje, jog turiu su 
juom vargu dideli! O! jiji tai 
tuojaus pažino. O paskui isz 
kiauszinio!

— Na isztikro tai stebuklas! 
O kiek poni del josios užmoke- 
jei ?

— Trys dolerei, tai yra pa- 
stanavyta, nes asz del josios 
daviau deszimts, kad tik apie 
viską pasakytu, nieko ne slėp
tu. Na tas rakalis, asz jam pas
kutinius plaukus nuo galvos

nes gal

J netei-

g 
jog vyras ma- 

apleidineje, jog

, tam dzunpalaikiui! 
ir taisės paleistuves surasiu, o

— Iii ii... ka ten! Ne verta su

nupesziu,

gyvos Iftž miino.nagii ne iszeis.

re.
— Ir gal užmokėjai del josios 

pora doleriu ?
— Ne pora, tiktai deszimts
— Ka? deszimts 

bala numetei?
— Nes dasižinojau kokis tu 

vyras! — tris merginas turi!...
— O tu pasiūtbobe! Kur jiji 

gyvena? eisiu, tai jąį kauluso- eisju,

— Ka tu nori! Jiji isz to gy
vena — ir teisybe sako.

— Ar teisybe!? Ta beždžio
ne! Kur jiji gyvena ? Tris szoą- 
kaulius sulaužysiu, teip man 
Dieve padek!

— Ne darykie vaidu, nes tas 
ir teip del tavęs nieko nema- 
czys !*

— Deszimts doleriu,
szposas! — užmųsziu bobą ru.,..

— .Jėzau, Marije, — ir dą ei
si in kalėjimą. Ir už ka? už tei
sybe?

— Ar žinai, bus to viso ga
na! — Ar tu tiki tai bobai!

— Tikiu.*
— Nes isz kur jiji galėjo apie 

viską žinot isz kiąąązinio.

tai ne

j

.. r A<

;; p. m

i
b it | 

A
’" / i

Dvynai John ir Charles Knier, 14 metu isz Elmira, N. 
nes ant vieno

L/V V IJCll 11 Iv U1VI) >.F UlVVUj

Y., aplaiko pirmas dovanas už daržiniukysta, 
loto kuri užsėjo visokioms daržovėms uždirbo in viena meta 
$1,400 o sėklos kasztavo tiktai $56. Dovana buvo kelione in 
Washingtona su visais kaszta is.

— O jiji apie viską žino isz 
kiauszinio.

— Vardan Dievo ir Sūnaus— 
isz kiauszinio ?

— Teip, isz visztinio kiauszi 
n i o.

— Tpfu! - dabar tai jau nie
ko nesuprantu!

— Ba ne žinai, kaip jiji tau 
lumusza kiauszini ant bludelio 
ir bure.

— Kaip 
kiauszini !

— Tai negirdėta istorije! Ir 
ei p viską žino

— Viską.
— Na tai stebuklas 

jau dabar asz josios ne laužy
nu jai kaulu, — nes pasakykie 
man kur jiji buna, nes ir asz no 
••etau, kad man 
lio iszhurtu 
įpie ka asz nežinau.

— Ar t u .’ o kam tau
— Jeigu tu buvai pas burti

ninke tai ar 
isz kame 
□ones

tai snniiisza man
I

nes

'Liek to

k a isz kiauszi 
ir tai ka akvvo

Ar 
už taisės 

at \'ažiuoje

— O ant

Jaigu tu gali

man nevalė / 
niekesnis 

ka karietose 
oas burtininke!

— Tai ir tu iszmesi deszimts 
doleriu! Nereike!

— Kodėl ne? 
tai ir asz galiu.

galo ka ežia paisyt
ka ta boba burtininke zauniję 
ir bure.

— Nugi tu ka tik dabar teip 
gyrei irtikejei ka burtininke 
sake.

— Tai mat teip sau isz gai- 
lesties... matai isz... isz...

— Juk asz turiu tris mergi
nas, tai noriu dasižinoti kiek tu 
turi jaunikiu ?

— E, niekyste kalbi! — Asz 
burtininkei netikiu!

— Tai tu "ne nori, idant eitau 
pas burtininke?

— Ne noriu, ne noriu ir ne- 
pavel’ysiu.

— Nes gal ir— Nes gal ir asz dažinotau 
apie taisės tris merginas ir da 
apie ka daugiau...

— Taigi mat del to, kad del 
tavos ko ne priplovotu, o juk 
asz tau sakiau, kad netikiu!

— Na, tai tegul buna sutiki
mas.

— Teip, sutikimas, ne pyk ir 
ne ejkie pas burtininke...

— O kaip bus su tom trimi 
mano merginom ?

— Tegul jais kvaraba. — 
Asz ne pavydžiu!

— Ka-ka-ka!
— Pasibucziuokiva!
—• Pasibucziavo. — Ir po vis- 

k^un.
M
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TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI.

i ’ i- ; • . ' ' : £|1 \

Sezoninis Ūkiu Darbas.
....

Kviecziu Plovimas praiides 
Teksuose1 apie Birželio 1 d.

Vatos Rinkimas apie Liepos 
1 d.

Kviecziu Plovimas, keliasi 
in sziaure ir in vakarus sezo
nui tęsiantis, 
ežios szianres 
Rugsėjo 1 d. 
jie yra kuliami, 
šia iki paežiu szalcziu.

baigiasi pa- 
valstybese apie 
Juos nuplovus, 

, ir tas užsite- 
Vatos 

rinkimas Teksuose neužsibai
gia iki rudens pabaigos ar žie
mos pradžios. Kviecziu plovi
mu seka bulvių kasimas, buro
ku rinkimas 
mas.

Krovinpii in svirnus sziu 
svarbiu javu, 
m a

ir

ir ornu lupinėj L-

bus reikalauja- 
vvru. Pie- 
Uždereji- 

bus užlaikomi lai
vu Istybese 

nurodymui ir isz- 
skirstvmui visu ukiu darbinin
ku.

Laikas ir vietos, kur žmones 
bus reikalaujami, 
bo sąlygos ir laikinu ofisu vie
tos bus praneszta vėliau.

Praneszimai 
informacijas 
darbo reikalavimus yra dažnai 
iszleidžiami, ir bus reguliariai 
siuntėjam! tiems, kurie parei
kalaus isz Centralinio Ofiso, 
Kansas City, Mo.

Vyrai norintieji užsiimti va
tos rinkimu, kvięcziu piovimu 
arba kitokiais ūkio darbais bus 
aprūpinami 
mis i n formacijomis 
darbu progas, jiems atsiszau- 
kiant prie 
Earm Labor Bureau,

U. S. Employinent Service, 
Central Office, 2014 Main St.

Kansas City, Mo.

apie tūkstantis 
tuose Vidurvakaiy. 
nio sezone 
kini ofisai visose 
surinkimui

algos ir dar-

duodami visas 
sezoninioapie

smulkmeningo-
apie ūkio

PINIGAI RANKOSE.

Kurie turit lotus Newton 
Falls, Ohio, mes ąnt jusiu lotu 

namus medi- 
Statom pi

giausia preke ir trtit lengvu isz-
mokejimu. Nelaikykite tuszr 
ežia lota, ne mokekite dykai 
taksu. Newton Fails

galim pastatyti 
nius ar mūrinius.

trūkstą
j namu pągyvemmui. Jei pats

Asz parduodu farinas. Esmių ežiu 
pragyvenus 11 metu ir numąnąu 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimu f urmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ešeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farm u 
ądreso

11 metu

Teipgi turju <Upg nauju 
Kreipkitės ant 

Sėji 2
----------- i i

Irons, Mich.

l mg) ao.i.. J

'A'rtdanus lUncuhaš, 
R. 1, Box 51.

pavydas:
■' "Į { O 

tai szirdžiai kan
■ |i i i. < ■- • 'v '

,t Pavydas 
djs, miptims pįktszaszis,- siehd 
rudis. Pavydas —• įaj nnodn 
szaltipis, is^ kurio-visaj žmoni- 
jąį pppdįngas vanduo tek/b 
niękur tie|< pavydo nematysi, 
kaip lietuviu tarpe, 
mes prie mergeliu, 
czįu, motoru ar vyruly-ispr t/i 
nuodinga pavydo szaltini ra
sime.

Szfai mergaite 
vaikina, bet jos (drpuge jai jo 
pavydi if pradeda, nebūtus 
daiktus ant jo iszm(is|ineU. Kal
tais jau ir po vestuvių, kuomet 
mergaite, tiesa, dpbar mote- 
riszke, sukuria laimingu gyve
nimą, jos drauge jai.Jo pavydi, 
pradeda ant vyro iszmislineti, 
ju gyvenimą, ardyti. ,

Kaimynas kaimynui pavydi 
kad jo gyvuliai 
bos gražesnes, [ 
ja. Iszkąrtp jis pradeda

rudis. -Pavydąs

)
nematyti

Eikime 
juugikąp

gaunu gera

j 
geresni, trio- 

padoriau deve- 
l savo 

kaimynu žodžįąią užgaulioti: 
kad tu! vagi, tąi ir turi, o pas- 

i nebesu-kui, kitaip pakenkti 
manydamas, traukia ji girtuok 
liauti, kad ir jis toks pats nus- 
kurelis liktu. Kas neatsimenu, 
kaip karo laike, kaimynas kai
mynu vokiceziams 
jog tas ar tas grudu

sulesdavo, 
užslėpęs 

turi, iaule slapta papjovė ar ka 
panaszaus. Vokiecziaj, beabejo 
nddaug apie žmonių gyvenimą 
tebūtu žinoję, jei žmones kits 
kita nebtu skunde. Tankiai kai 
mynas kaimyną inskusdavo 
ginklu laikyme, už ka net mir
ties bausme grėsdavo.

Arba lietuvis insitaises ko
kia prekybos instanga. prade
da pratupėti, tuoj lietuviai ima 
jam pavydėti, pas žydą pirkti 
eiti.

Arba, protingesnis
leiwzia savo vaikus in mokslą 
nori sau ir visuomenei naudin- 

tuoj ap- 
pavydeti, 
pasziepti, 
ponu nori

J

žmogus

gu žmogų padaryti, 
linkiniai pradeda 
ima savo kaimvna 
kad jis savo vaiku 
padaryti.

visokiu melu ant

i r1 J

. f
** i

/

kaimvnai o*

Kaikada pasitaiko 
jog norėdami moksleivi isz mo
kyklos praszalinti, 
paraszo mokyklos vyriausybei 

moksleivio,
kad ji tik isz niokvklos isz- 
graužus.

Bet pavydu nebusi laimin
gas, tik liksi amžinu isztvirke- 
liu ir skurdžium. Pavydas tan
kiausiai insiszakneja tamses
niųjų žmonių szirdyse, nes tam 
sus žmogus savo laime tik tur
tuose temato, o negalėdamas ju 
pasiekti, ir kitiems ju pavydi. 
Sąžines balso, kurs sako, jog 
žmogaus laime — gename savo 
pareigu atlikime, gailestingu
me, prakilnume, savo broliu 
meileje, jis to balso negirdi. Pa 
vydus žmogus — tai amžinas 
Molą ir Minu invalidas. Jis nie
kuomet ramios valandėlės ne
randa ir nėra vertas žmogaus 
vardo.

P. Kriukelis.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
/

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokips žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

su dau-

Knyga

TARADATKA

V’ienani plejse krijcsztynos 
aUiproyinejo, 

Viskas grąžei ėjo, 
G ražus pulkelis s»v., vz/.tiu m..vw, 

Tiktai gimines ir pažystami 
pribuvo.

Mažiuleli apdovanojo, 
Kiek kas kuom galėjo, 

Ant galo atsirado kokis tai 
sportu kas, 

Beprote szpicukas, 
Gere ir valgė ba alkanas buvo, 

O kada galvoje neteko szulo
Pradėjo k vai 1 uo t, 

Ir merginas zagabavot. 
Merginos nuo jo szalinosi, 

Ir slapstėsi, 
Bet jisai prie vienos prikibo, 

Ir szokti vadino.
Ant galo su kumszte in vei

dą užgavo, 
Kad szokti su jaja negavo. 
Kaip tas viskas iszejs, tai 

nežinau.
Ba da apie tai nepažinojau; 

Del toio padlino gerai ne bus, 
Ba visos mergeles susitarė ir 

gerai užskus,
Ir tokia jam sarmata padarys, 

Jog prie geru merginu dau
giau nesikabys.

svecziju buvo

J

• e •
.Jeigu bloznai užkabina žmo

nis,
Tai ne dyvai suvis,

Bet jeigu merginos loję ant 
praejgiu, 

nereikė dyvu. R/ 
Bayona,

Tai didesniu
Badai apie

Tai kelos teip daro visada, 
Ant poreziu vakarais tysoje, 

Visokius praejgius užkabi
nę je,.
žodžiusKanuobjauriausius 

naudoje.
Del jus mergele tai labai ne-

Jgražu
O ir bjauru, 

() jeigu da karta apie jus 
dagirsiu, 

Tai kaili gerai iždirbsiu.

ii

BLOG AS VA AS’ V ;i

no nori gyventi tai namą pa- 
randavok. Arba savo lota mai
nyk su mumi in gatava pasta
tyta nariia. Mes turim naniu 
Newton Falls, A k rone ir Cleve
land, teipgi turim prie miesto 
mažu faymelip ąuo 3 iki 10 ir 
'daugiau akioriu žemes patsai 
gali dirbti.fabrike o ant farmo- 
les laikyti gyvuliu, visztu, kar
ve ir turėti daržovių. Atvažuok 
tuoj arba raszyk Lietuviszkai 
ant žeminus padėto adreso.

S. Star Realty Co.
P. O. Box 977. 

Newton FallSjOhio.'(t.4])

>

w. p. Boczkaiutkas-Ca.
Mahanoy City, Pa. į

II
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KAS NORI RŪKYT

puiku tabaka, tas tegul
^krelpW pą.s v

j

57 DEY ST.
EUROPA BOOK CAml 

________ NEW YORK.

»r

Blogai ii* beszirdis vaikas 
akmenimi užmusze pauksztele. 
Krito ij žemyn ir akmuo, 
buvo mažycziu motina — pene 
toja. Nežinojau kur butą maįv- 
cziu lizfclo, nes kol motina buvo 
gyva, tol lizde buvo tylu, ra
mu. Mažycziaj buvo sotus, ap
rūpinti.

Sekdamas aidu iszalkpsiu 
pankszte|iu cypimo suradau 
lizdą suvyta tarp tankiu mede
lio szaku. Praskleidus szakas, 
lizde aptilo. Penketas aklu 
paukszteliu atvėrė snapelius ir 
isztiese virszun savo kaklelius. 
Jie mane, kad 
maistu sugryžo.

Snapeliai atverti, akytes dar 
užvertos... Neiszmanau kode! 
žmones taip nesigaili paukszte
liu/ Sztai tie mažycziai like be 
motinos neužaugs.

Blogas vaikas sugriovė ne
kaltu pauksztycziu gyvenimrf.

Kuomi tu vaikeli esi T Kam 
griauni tu nekaltu Dievo sa

beszirdis

Tai

j u motina su

tvertu pauksztcliu gyvenimą? 
Ar žinai kaip tau sunku butu 
gyvent pasauly be motinos? Ar 
tu norėtum, kad tavo mamyte, 
kin i taip labai tave myli numir 

Ar tu norėtum gyventi 
kaip naszlaitis be mamytes? 
Ne, vaikeli, tu to niekados ne
norėtum. Užtat atmink! “ 
daryk to kitam, kas. tau pa
ežiam butu bloga.”

tu ?

Ne-

Iszmintingas Senelis.
Viena karta, gyveno labai 

turtingas ir galingas karalius. 
Nors jis buvo turtingas vienok 
jo gyvenimas buvo nelinksmas. 
Jis norėjo būti linksmas, bet 
veltui, nes visas jo auksas tesu 
teikdavo jam valandėlė links* 
mybes. Iszgirdes tas karalius, 
jog miszke gj^ena iszmintin- J 1 • • 11 ♦ •

■j!
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Czionais kaip kada ir katali
kas, 

Buna nuo visu atlikias, 
Bet jau ka bolszevikas,

Tai jau visai nuo geru žmo
nių atlikias.

Neseno i in Kanada nuvykau, 
Tonais tikra lizdu bolszeviku 

užtikau,
Nežinau kaip tas miestas 

vadinasi,
Kur visokį niekszai šlapinasi. 

Viena toki sužeido fabrike,
Sergant sargas kas dien 

lauke,
Sargas namon iszcjo, ligoni 

paliko,
O kada sugryžo losząnt isz 

kazyru užtiko, 
Tada bolszevikai pąszelpa 

atsake,
O ir sargu atstatė,

Po tam bolszevikas kerszino 
skundimu.

Kad kaip pasveiks atlygis 
muszimn.

Na ir teip padare, lankytoju 
ant ujyežios pagavo, 

Teip sudirbo, jog net in ligon- 
s . būti nugabeno, 

Boiszevika in cypia inkiszo,
Ąnt rytojaus da 40 doleriu 

bausmes prakiszo;

gas, szventas senelis, ėjo pas ji 
klaustu kaip galins tapti lai
mingu. “
— tarė karalius, “pasakyk 
man ka turiu daryti, kad bu- 
cziau linksmas.”

Senelis nieko neatsake, bet 
privedės, karalių prie medžio, 
kurio virszuneje buvo pauksz- 
czio lizdas, paklausė.

‘ ‘ Kodėl,,. o karaliau, 
pauksztis susisukę sau lizdą 
medžio virszuneje?”

4‘Kad apsisaugojus nuo pa* 
vojaus”, — atsake karalius.

‘ * Ir tu tai daryk,,1 — tarė <e* 
nelis”. Pasistatyk sau lyimus 
danguje ir busi linksmas ir lai
mingas.”

Szventasis žmogau’ 
karalius.

'*> I♦ tad
'ii
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ROYAL MAIL 1
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tit laivai yra nauji ir aaodar> . 
niūki visame. Geriaud del jum 
keliones, Žinomi del gero patar
navimo ir vigadoo visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas t 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, motoras ir vaikai gauna 
spoclale patarnavima. .

ROT AL MAIL ATRAK
PACKET COMPART, 

M Broadway, New Tegk,
arba pas vietiniu agentu.

M

Iii

KAZUNO ,
GUMBO-KURA

Szita Gyduole yra atsakam 
ežiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir tj. Preke bonku-

*

ji

į

-I
Th i vyruezoi kovotojai už 

! ■ ■ liuosybia,
Tokia priląiko bplszcvikai 

i teisybių.

liuosybią

CHAS. S. PARMLEY

tęs 75c. su prisįuntimu 80c.

Lietuviszka Trąjąiika
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.* j.. 

Parsiduoda mažam ir difiaUam 
pakelije po 35c. ir 7Sco >er pacata
reiki* dadet ant mažo pakucaio 6c. 
o ant didelio 10c. ■ < U
Teipgi importuojame ,.įsz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir tt. 
galimą gauti musu aptiekoje 
ąrbą raszykitę p aplaikysite

I
1

H' ,..4

Real Estate Agent, Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai.' keripkites pas mane, asz jumis 
tą reikalą atliksiu, Randavo j u namus 
ir kol oktavoj U randas. Insziuriniu 
nam^ ir.^oraiexius, .automobilius t.t.

Karpąs C>iawia»a ir Market St.
Mahan^y City, Pa.

ir kplektaypj u randas.
atsakima ir prekes. 4 .

L. M. KARUNAK’ i 
38 SOUTH J ARM N STREET 

SHENANDOAH, RA
—........ 7R ■■ ■»    r*—1—   
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ŽINIOS VIETINES.
-------------------------- - <k

— Daugelis anglekasiu isz 
musu aplinkines ketina keliau
ti in Skrantus 30 Gegužio da- 
lybauti atidengime stovylo ant 
garbes mirusio anglekasiu pre
zidento Jono Mitehello. Badai 
suvažiuos ta ja diena in 50 tuks- 
taneziu žmonių.

— Sudas paliepė sugrąžy
ti pinigus visiems salHiiinkams 
kurie Užmokėjo už laisnus pra
ejta meta. Miestu saluninkai 
aplaikys po $167.01 o miesteliu 
(1 >orough) po $50.11.

— Jonas Stepanaviczius, 
39 metu likos nuvežtas in ligon- 
buti aut gydymo žaiduliu ko
kius aplaike Mahanoy kasyk- 
losia per nupuolimą anglies.

— Supredentas Readingo 
kasyklų William Richards, ku
ris pildė taji dinsta per 40 me- 
fu pa (lekavo jo 
jojo vieta

Isz Shenandoah, Pa.

— Ketverge atsibuvo lai- 
idotuves Vinco Sukockio kuris 
likos užmusztas Indian Ridge 
kasiklosia. Pamaldos atsibuvo 
lietuvizkoje bažnyczioje ant 
kuriu djdybavo daug žmonių.

Xi A V D] surijo— Kum Narbutas 
mazgu moterystes Jamesa ,AJfie 
hau su p. Adele Pocziuliuto, 
duktero Stanislovo ’Pecziulio. 
Po vinezevoniai svetelei likos 
pavieszinti Furgesono hotelije 
kur buvo parengti puikus pie
tus.-

Lavas likos 
už apipleszima 

namo ir kitu. Vai-

*

už dinsta o in 
likos paženklintas 

George (Jliver.

Lehigh Valles geležinke
lis Julajaus ir Augustp inene- 
siuosia parengs ekskursijos in 
Niagara Falls. Laike kares tai
sės ekskursijos paliovė nes ne
apsimokėjo. Ekskursijos prasi
dės nuo Mt. (’arinei ir kitu 
miestu pakelije.

Mt. (’arinei

Nedeliojr suimskada '
Juozo Bieliūno 9 metu, užsika
bino ant užpakalio automobi- 
liaus ekstra rato, kuris pritai- 
tfomus užpakalyje, idant vogti
nu budu gauti pasivažinet ant 
plento ejnanczio in Leikside, 
nukrito nuo rato, tame atbėgo 
kitas automobilius isz užpaka
lio užvažiuodamas ant vaiko* 
užmuszdamas ji ant vietos. — 
Vaikai turi papratima užsika- 
byt ant užpakalinio rato kas 
yra labai pavojingu ir privalo 
būti uždraustas.

ANT PARDAVIMO

Bizniavus namas ant puses 
loto. Ant kito galo loto yra pa
statyta slauter hauze, kuri ga
lima panaudoti del kitokiu rei
kalu. Tas viskas randasi po No. 
91 f E. Pine St. Kreipkitės pas 

Ant. Valentaviczia
537 W. M aha no v St.

<*s

(1.42)

ANT PARDAVIMO

Du geri namai su gerais d rai
nais po No. 501 ir 503 West 
Maple ulyczios ant kampo B.
Atsiszaukite ant fronto 500 W. 
Spruce ulyczios pas Mrs. Seik ’- 

’a.
(t.m.20

NAUJAM SZTORK

icnia Mahanoy (’it y, I

Moteru szilkosk r v belos, 
megstos dreses, szilko panezia- 
kos, jokės, andarokai, kotai, 
mergaitėms dreses ir 1.1. Gali
ma pigiau pas mumis pirkti ne
gu kitur. Ateikite papuityti.

Levy’s
303 W. Mahanov St.(m.30)

ANT PARDAVIMO.

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

Z. F, Rynykewicz 
Advokatą, 

Shenandoah, Pa.(t. f.)

KVOLDAVIMAS 
VISOKIO CEIKIO (PLEATING)

su

Szimet visokio# 
szlebes konia yra 

K v o 1 d o m s 
(Pleated) todėl asz
užsiėmiau t u o m 
darbu ir Kvoldinu 
visoki materijola 
koki tik kas parei- 
kalanua Kvoldyt, 
arba isz naujo 

_ Kvoldinu jusu 
szlebes. Darba yra 

gerai padaromas ir užsilaika visa- 
Atneszkite pas mane, o asz 

i u su darba padarysiu gerai ir 
ufganaclfiiancziai.

ZOF1JE JANKAUSKIENE, 
129 W. Pine St., Mahanoy City, Pa. 
(Bell Phdne 88-w.)

PLEATING

da.

isz

to M.30.

— Ignotas 
aresztavotas 
Enrgesono 
kas likos pastatytas po 1400 do 
lerin kaucijos lyg teismui. .Jojo 
driŲigas Jurgis Gilberts pasta
tytas po 500 doleriu kaucijos 
nes jam tame darbe prigialbe- 
davo.

J Praejta Ketvergą
Mare Peczkuvieno, 47 

palikdama di
deliam nuliudimia dvi (lukte
rės, ir viena sunu, dvi seseris ir 
broli.

ni iro
žinoma 
metu amžiaus.

Vhidas Kuezinskas, 36 
metu, likos užmusztas per nu 
puolimą augliu Suffolk kasyk 
losią.

metu— Devynių metu .Juozu
kas Blevis ir jojo septynių me
tu sesute Ema, likos uždaryti 
kalėjime uz vagystes.
tėvas snmuszc baisei Juozuką 
už koki ten prasikaltimu ir isz- 
mete laukan. Nuo tos dienos 
pradėjo užsiyminet vagystoms 
kurioms prigialbejo jam jojo 
sesute. Abudu bus nusiunsti in 
priglauda.

— Vladas Radauckas 4321L 
W. (’oal uly. likos sužeistas in 
ranka Packer No. 3 kasiklosia.

Aesenei

Bayonne, N. J. — Vietos lie
tuvis Juozas Vaitkus pereita 
savaite buvo nuteistas Newar- 
ko teisme ant 90 dienu kalėji
mai! už daryma degtines. Vait
kus turi ežia ant Broad way po 
No. 250 lietuviszka saliuna. Va 
sario 14 d. valdžios agentai už- 
klyupo jo karezema, ir padare 
krata rado dirbant degtine.

Bayonnej yra 12 lietuviszku 
karezemu. Vaitkus nelaime tu
rėtu but gera 
t ieins.

pasarga ir ki-

ANT PARDAVIMO *

Du gori namai 537 ir 539 W. 
Spruce ulyczios ant kampo. Lo
rias turi 25x125 pėdas, 
szaukite g 
Spruce St. Mahanoy (’ity, Pa.

(t. m. 23)

Atsi- 
reitai po No. 539 W.

Ka ratio apie knyga “Tukitantla 
Kakta Ir Vlfena"

kuria man pri-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena"
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaiklau kaipo dovana, už tai 
asz prislunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakyta! 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityt! lietuvlszkal kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo yalkszczlotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai atebe- i 
tinus apraszymus senovei žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus v^^idi^ir 
rupeseziua savo kasdieninio gyveni* f 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla a u savo mllema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms ui suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dievs 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku "Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prlsluskite |2 
tn "Saules" iszlelstuves o gausite tuo? 
fane nar nueita.

r
Ana diena karalius Jurgis atidare Anglijos paroda Wem-•V

statyta visokį pramones ir ukystes iszilirbimai.
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aplaikyda
KUR PREZIDENTAS JEFFERSONAS MOKINOSI.

PAPROCZIAI.

> s J.J**&
^^VVM*-********1*'

W. T. Van Orman, 
balono lenkt vnes 
mas $1,000. Iszleke jisai su ba
tonu 1100 mvliu isz San Auto-

Teksu in Roehostu, Min
nesota.
nio,

----  ---- —-..... ... _____________ - 
kad jo kailiukai dar nėr užtek
tinai drūti, kad palaikius jo 
sunkuma ir jis savo jėgas tin
kamai parodys laikui atėjus.

Stebeina, kiek daug motinu 
duoda'mažiems vaikams cziul- 
pikus, kad nutildžius juos. Ne
tik kad jie atmaino lupu isz- 
vaizda ir dantų forma, bet jie 
neszvarus, ir ar*galime žinoti,

Paprocziai ir ju sudarymas 
yra. gausus mokinimos szalti- 
nis, ir visi mokytojai užsiindo- 
mauja kaip vikains pagelbėti 
ingyti gerus papraezius, ir pa
na i k i nti nepageidaujamus.

Visas mokslas apie žmogaus 
proto veikimą taip žymiai pa
žengė pirmyn per paskutinius 
deszimti metu, ir 
senu nuomonių ' 
ne. Dabar suprantame, kad 
paprocziai besitęsianti visa gy
venimą gali būti ingydami, net 
prteziam lopszy — ankszcziau- 
siuose žmogaus 
tuose.

Paprocziai yra 
nu veiksniu pasekmes, 
vaikai gema be paproeziu, bet 
visi žinome kaip greitai ije 
juos ingyja. Jie verkia, kuomet 
kas-nors negerai ir 
kad tuomi atkreipia 
dome in ji. Tuomi kelias pada
romas paproeziui veirkti, kuo
met jis ko nori.

Jei mažo vaiko 
bus geri ar blogi priklausys 
daug ant jo prižiūrėtojo. Pir
mi du metai jo amžiaus apima 
svarbu periodą jo mokinimos. 
Suvaldymas kūno organu yra 
pirmiausias paprotys, kurio 
ingyjimas užsitęs visa gyveni
mą.

Paprocziai
goti, valgyti, praustis žaisti ir 
t. t. turi būti greitai insteigti. 
Neprotinga su mažais vaikais 
žasti per daug ir per smarkiai. 
Ne tik kad jie taip susijudina, 
kad susigadina, ju miegas ir 
virinimu organu veikimas; b<*t 
jie ingyja 
ant kitu.
giausiu vaikui 
nepriklaiisybe ir reikia vaika 
greitai pratinti savim 
pinti.

Iszmokdanias atsisėsti ir 
pradėti vaikszezioti vaikas ne
turi būti vereziamas tai daryti 
kol jis dar nėr prie to pasiren
gęs. Neiszaiszkinamu bud u vai 

nei užaugės,

1 daug musu 
visai atsimai-

t*
0

Dabar

mažiaus me

a t si kartot i- 
Maži

atranda, 
motinos

paprocziai

reguliariai mic-

paproezius lemties 
Vienas isz reikalin- 

paproeziu tai

neszvarus, ir ar galime žinoti 
kad jie kartais gali būti prie
žastimi invairiu gerkles ligų?

Cziirlpti nyksti ar pirszta 
taip pat pavojinga del tu pa
ežiu priežaseziu. Jei vaikas 
dar mažutis, tai kad panaiki
nus ta paprotį, galima priseg
ti jo rankoves prie matraso; 
arba, patartina indeti klisze iii 
rankoves kad jis negalėtu pa
lenkti rankucziu.

mastyti ir

Be persto
ją us stengiantis sziuos papro
ezius galima panaikinti.

Reikia taip pat anksti vai
kus mokinti rūpintis kitais ir 
norėti patarnauti. Kuo vaikas 
bus labiau užsiėmęs, tuo ma
žiau laiko jis turės apie save 

ingyti paproezius,
kurie kenksmingi ir sunku nu
kratyti.

Svarbiausias dalykas tai tas, 
kad niekuomet nereikia vaikui 
grasinti arba ka prižadėti o 
paskui neiszpildyti. Vaikas ti
ki, kad jo tėvai teisingi, ir nie
kas negali žinoti kiek bledies 
galima pridaryti jaunam ir in- 
spudingani protui, kada jis pa
mato kad tėvas ar motina, ku
riam jis pasitikėjo, neiszpilde 
savo žodžio. Kartais galim duo 
dant vaikui paliepimus iszaisz- 
kinti jam kodėl taip daroma. 
Tuomi pagelbės vaiko protui 

norėti

I

veikti ir privers vaika 
paliepimus pildyti.

In kvėpti jaunam protui bai
me yra vienas isz arsziausiu 
dalyku, kuriuos galima pada
ryti. Niekas taip ilgai neužsi
laiko vaiko prote, kaip baime, 
ir visi nerviszki pairimai ku
rie pasirodo užaugusiu tarpe, 
galima susekti baimėje kuri 
buvo inkvepta senesnio žmo
gaus kūdikystėje.

I i m1 mok ski i m1 ra m I ilsi arti Richmond, Va., iii ku- 
prezidentas Jei tersonas

rvzi me<
lankėsi nuo I74S lyg 175'2 

4 4
ria 
kuris surasze 
si abėcėle

meto,
I)eclaration of Indepeudem •e” ir kur mokino- 

“s. Tada nebuvo tokiu mokslainiu kaip sziadien stato 
milžiniszkus palocius del mokslo.

DEL KOSTUMERIU KOMPANIJOS
r

Pennsylvania Power & Light Co.
ir del kitu vietiniu žmonių

l

kas geriau žino

4

neisz-Dabar randasi visai maža dali 
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’o kuriuos dar 
sziame laike norim iszparduoti. Nuo 
szio laiko priimsime orderius ant tu 

ir iszsiusimo pagal aplaikimaszeru
orderiu ir jeigu du liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

*

Pennsylvania Power & Light Co.

apsiru-

a t si sės t i

IOO% 
PURE

<J MALT SYRUP
Unijos 

Padirbtas

■<*
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i CUT OUT AND MAIL =

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.

j Investment Dept.
š Pennsyvania Power & Light Co.
Ę Allentown, Pa.

(MARK X IN [] MEETING
Į Gentlemen:— - YOUR REQUIREMENTS)

= [] Please send me free copy of booklet telliing more 
= about you rstock. [] I wish to subscribe for ...........

shares of your Preferred Stock at price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount due; [] I wish to subscribe for ...........
sshares of your Preferred Stock on Easy Paymentz

Ąi F į f
3

f

4
1

DISTRIBUTED BY
Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

ESTABLISHED 1874

*

subscribe 
on 
untill $100.00 andPlan of $5 per shflte per month, 

dividend per share hus been paid.j? [] Please ship me
_ _ I 1 ''"I  I 'Ax. ''4 4' IS'—_ . _ .

..^shares of your Prdferrqd Stock at' $100.00 aiid
5 dividelid per share with draft attached through.
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Name

Addres

Najne of Your Bank
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Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.

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

1«. J 1 1 • •• '• 1 * J • 1 1 1 1 _ _ • 1dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

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