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Isz Amerikos
Krikszczioniszkas pasiaukavi- 

mas protestoniszko kunigo 
del mirsztanczio.

Du Pont, Wis.
Ludvik, inžinierių s

kunigas

Ja mėsas 
ant pasa- 

žierinio trūkio likos baisci su
žeistas laike susiderimo trukiu 
Ludvikas buvo kataliku ir 
szaukesi kunigo. Kas tokis nu
bėgo pas metodiszka kunigą 
idant tas pribūtu pas ligoni. 
Kada tasai atėjo, suprato, jog 
tai nekatalikiszkas
nes tik tokio nori. Metodiszkas 
dvasiszkasis nelaukdamas, sė
do in savo forduka ir nupiszke- 
jo net 28 mylės pas artimiausia 
kataliku kunigą. Kada pribuvo 
pas ligoni, tas jau buvo mires 

bet kunigas 
i patupima 

ant amžino kelio. Kun. Burnso 
pasiszventimas del 
yra pagiriamas per 
ventojns szios aplinkines. — 
Lai jam buna garbe už tai.
Žaidė su szunim, neteko nosies.

(kmrtdale, Pa. — Jokūbas 
<’overt ejdamas namon isz dar
bo sutiko buldogą szuni, su ku- 
rinom pradėjo žaisti. Sziio 
ko prie jojo, pagriebė 
sies kuria atkando ir nubėgo 
tolinus, t’overtas butu dovano
jęs szuniui už padaryta skriau
da kad jam luitu uosi palikins 
nes galėjo duoti artimiausiam 
dakU»ui.prviiitir o 
padare, neteko nosies, 
damas apie tai policijai.
Mirtis nedaleido jam susivie- 

nyt su paezia ir vaikais.
Johnstown, 

Slavokas, likos nž- 
ant Pciinsy Ivanijos 

geležinkelio, kurio kuna labai 
sumalė. Nelaimingas pribuvo 
in Amerika apie szeszi metai 
adgal, dirbo sunkei plieno fa
brike, ezedino kožna skatikėli 
idant surinkt ant laivakortes 
del savo paežius ir keletą 
ku idant pributu pas ji. Szita 
paskutiniu pede ketino pridėt 
prie sutaupytu pinigu ir pirk
ti laivakortes Pittshurghe. Kj- 
damas nuo darbo, turėjo Imti 
labai nžsirnanstes apie džiaugs

iu

penkes miliutas, I 
davė jam paskui in i

kataliko 
visus gv-

sz< >-
už no-

kad.to no-
pranesz-

«=

J?

Pa.
Birk nėr, 
musztas

vai-

pasimatymo 
vaikais

ma pasimatymo neužilgio 
paeziule ir vaikais kuriu per 
liek metu nemato, kad likos pa
gautas per truki.

Kas per daug, tai sze lauk.
M d. — Den n v 

metu, jaunas vaiki-
Deauville, 

Richey, 22 
mis staigai pa paiko nuo pervir- 
szinio rūkymo paperosu. Rich
ey rūkydavo paperosns nuo 
asztiioniu metu ir nuo tojo lai
ko nepaliovė joju nikes, 
dienos surukvdavo
lyg asztiioniu ha k su k u.

Penki vyrai \ os iszlaike 
paiksza kada ji suriszo ii- inde- 

nnvežti in prie-

Aid
nno perikiu

— Jnleje

Siisilaižines

tai da gavo

kia niunszaino

alaus.
diena susilaiži- 

pats dvi knr- 
Niekas to

ne-

Praėji a

Neprisotytas nigeris, — o gal 
butu suedias ir žmogų.

Gardner, Me.
su savo draugais, Rasius Lett
erman ana diena suvalgė kepta 
parszeli sverenti 18 svaru ir už 

25 dolerius, kuris 
padare laižybas su Al. Graters
buk negales to fiadaryti. Priesz 
suvalgymu iszgere puspaintii- 

ii kada užbai
gė valgyt, nuplovė viską su 16
honkiitems 
'l'hanksgi ving 
no, jog su valgis 
kas ka ir padare. —
kio alkano biirdingierians 
laikyt u ant bardo.

Katei ataugo nauja koja.
t ’learville, 

( 'o<>gen kale, 
sau viena isz 
in geležine.' 
('oogen

\ a. M a k so
nosenei atkirto 

koja inkiszdama 
su kuria 

Po
šiai st as 

gandi' lapi ko'S. 
kiam laikui žaidulis puikei už
gijo. «s\ na diena loeiiininkas ka
tes netikėtai užtiko ka toki isz- 
angant isz toios vietos kur bu- 

nukirsta koja ir nemažai nu
sistebėjo, kada pamate, jog tai 
kita koja iszanga.

Muse užmusze žmogų.
Darlington. Pa. — Norints 

maža musiukr vra mažu sutvė
rimu, bet 
džiause milžiną ir tai ne viena, 
bet tiikstancziiis žmonių, nes 
yra pavojinga 
žmoniu. Ana diena 
kando in veidą Mikniui Der- 
kui, kuris.tflijibo. tame laike 
pri|i ežy st i n imo skuru, kurias 
ana diena aplaike isz Kumpos. 
In kėlės valandas Mikola bal
sei sutino ir mirė baisiosia kan- 
cziosia.
Didelis pasiszventimas katali- 

kiszku minyszku.
Washington, D. (’ 

rios minvszkos 
prie Szv. Eranriszkaus zokono, 
iszkeliavo in San Krancisco isz 
kur sės 
mos 
randasi prieglauda 
baisia liga trandii, idant neszti 
.jiems 
baisu gyvenimą. Žinoma, jog 
minvszkos isz tonais 
giau negales sugryžti.

Minys/.kos turėjo pirma* ap- 
laikyt pavelinima nuo popie
žiaus, kuris sutiko ant juju pa- 
siszvent imo, 
joms Dievo

vo

. paguh lyti di

žmonių, 
del sveikai 

muse in-
< >s

*

Ket u- 
prigulinczios

ant laivo iszplaukda- 
in Molakai, Havajų, kur 

sergancziu

pageliai ir palengvyt 
gyvenimą.

jau dau-
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ISZ' V1SU SZALIU
Žmogžudyste isz priežasties 

bado.
Pekinas, Kinai, 

joi Sin-Gan Tbi. 
didelis badas isz 
iszsiliejimo upes
laukus padarydama milžinisz- 
kas bledes. Žmonis neturėdami 

mait vt is 
8

4-fr 
; 4

Hutchinson, Kans. — Kuni
gas J. Beaver, prabaszeziiis 
czionaitinos katalikiszkos baž- 
nyezios Szv. Mikola, nuo kokio 
tai laiko, temijo buk 
te vargszu in kuria dėjo para
pijiniai 
žmonių,

dežu-

del 
apvogiama per 

nežinoma vagi. Kunigas pritai-

aukas 
buna

vargingu

— Gtiberni- 
vieszpat.au jo 

priežasties 
kuri užliejo
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DARBO MOKSLAINE. AKIU HYGIENA.
Brazilija: Jieszko Europos 

Imigrantu. —
Brazilijos Agrikultūros Minis
terija deda visas 
pritrauki i Kuropos
tus, ypacz Vokieezius ir Italus, 
kurie yra prityrė agrikultūroj 
ir kurie padėtu Brazilijai kil
ti.

Sakoma, . kad

pastangas 
imigran-

Kas tai via mokslaine !
Mokslaine yra dvejopa moks

laine ; materijoliszka

gavo vagi 
kuri atidavė ra n -

dirželio.

ir v-

mi 600 doleriu
ir tai ne

iti darba. 
prie <

bet duona ir
vagis buvo 

o ne ant

Kas
1 i nOrkes

se prie dėžutės elekt rikiui sig- 
nola. Naktije iszgirdo skambu
ti ir niibegias iii bažnyczia pa- 

ant karszto darbo 
in policijos

kas. Ant rytojaus dažiuretojas 
kalėjimo rado ji pasikorusį ant 

Vagije pažino mies- 
tiszka valkata Džim Iloff, ku
ris nieko nedirbdavo tiktai
veno isz to, ka jam žmonis pa
aukaudavo.

Bankas bleszineje.
Keating, Pa. — Slavokas Ni- 

kalojns (’zisak, neteko ana die- 
kuriuos laike

paslepiąs dinerkeje 
sze s i su savim 
tokis priselino 
iszeme pinigus 
mėsa, paliko, mat
iszalkias ant pinigu 
maisto. Czisakas kaip ir dau
gelis kitu panasziii jam, neti
kėjo in bankas, todėl kožna die 
na nesziojo pinigus su savim 
in darba. Su užrzedintais pini
gais ketino pirkti sau stubelia, 
bet da likosi jam apie 500 do
lerei namie kuriuos turėjo pas
lepia 8 -szi o ni k o* na m i o. 
gali imti pamokinimu

laikyti pinigus

Isz to 
ir kiti,

kuom 
vaikus ir valgo.

Daugelis parduoda savo duk- 
teres ir paezes idant užlaikyti 
gyvastį už aplaikytns pinigus. 
Valdže nusiuntė in tennis pa- 
gelba. bet tas mažai ženklina 
del tiikstanczin
valdže ne viii trip dnosni idant 
niisiunsti užtektinai maisto.
Nedoras pasielgimas vyro su 

savo moteria.
Moskva. -

bnskam, palicije 
paprasta pasielgimą, 
savo moteria. Kniniiiotis Dere- 

metii turėjo
ant lenciūgo ir 

palcisda vo

iižmuszineja

gyventoju, o

Pariete Draha- 
atidenge no- 

vvro su

t riju,Ievas, nuo 
savo pririszta. 
net tik taiki jaja 
ant liuosybes kada kanecz tu
rėjo tai pjidaryti. 
kankino vargsze

po na-

namas 
kuriame mokiuAsi ir mokslai
ne dvasiszka. Mokslaine dva- 
siszka yra tai kampinis akmuo 
po dideliu
ir iszsilavinimo. Ne vra tai na

rna t ori jai kszkas,
Kinija: Knygų Apdarytoji! <h'l to užduoto mokyt

Vienas isz svarbiausiu klau
symu dažniausiai yra “Kaip 

Koki

namu apszvietimo

mas
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jo in vežimą 
glauda.

Poteriai jaja iszgelbejo nuo, 
smert.

Great Bend, Ind.
Kirkland, sirgdama ant užde
gimo plaucziu czionait i ne je li- 
gonbuteje staigai pasveiko su 
pagalba maldos ir drūto tikeji-. 
mo jog jaja Dievas iszgydys 
nes daktariszkas mokslas jei 
nieko nepagelbejo, daktarai ja 
apleido tvirtindami, jog neuž
ilgio turės mirti. Josios pasto- 
ris kun. George M. Linwood 
atkalbėjo pamaldas ant josios 
intencijos ir pati meldėsi ant 
lovos karsztai. Po valandai lai
ko pana Julije pasijuto svei- 
kcshė o daktarai pripažino, jęg

v ra “ 8 
is'/.iinti krislus isz akiu!” 
bnda pavartojus, kad juos isz- 
imti!

Paprastai, tėra tikrai menka 
procedūra, bet nors ir menka, 
mažai žmonių iszskyrus gydy
tojus ir slaugos, žino kaip 1a 
padaryti. Bile kas su vidutiniu 
supratimu gali iszmokti kaij> 
iszimti krislą isz akies, jei jis 
tik uores 
gia in 
kitas dalvkas. Jei kam atsitin- 
k a nelaime 
plieno skeseldruke akyje, 
kia tnojans kreiptis prie akiu 
ydytojo. ,h‘i domes nebus 

kreipiama in tai, nors trumpam 
Laikui, galima netekti akies o 
>n laiku, tas pakenktu ir kitai

1
ė

k.

i

tik dva- 
lo- 

iszmoky t 
raszvt, rok not.

t ikojima
S.

i

1

‘M

but iStreikas.
duoti algų padidinimą 40 nuo- j vaiku skaityt 
szimeziais, !
rytojai Shanghajnj sustreika-

jiems ga-
padidinima 20 nuo-

Nesutikus jiems I11 turi 
« B

net ik

2000 knyga apda- bet ir pažini
szventa inkvept in klausyt o jin 
meile artymo ir goru darbu. - 
Mokslaineje 
iszmokytas 
nes
niu laiptu iszmintics.

Iszmokyt vaiku, skaityt, ra- 
szyt ir rokuot yra tai lengvas 
daigias, ale iszmokint ji mora- 
liszknmo, mylėt teisybe, ir pri- akiai, taip kad žmogus paliktu

gel ž kelin

vo. St re i kas baigėsi 
vus algų 
szimeziais.

Kuba: Gelžkelio Darbininku 
Streikas. — Reikalaudami asz- 
tnonin valandų dienos, Kubos 
dvieju svarbiausiu
darbininkai sustreikavo, ir tas 
streikas paliete kitus tos salus 
gelžkelins, snstabdydamas vi
sus važinėjimus ir paczto judė
jimą.

Anglija: Naujas Dirbtuvių 
Bilius. —
dirbtuvių 1924 m. bilius panai
kina skirtumą tarp dirbtuvių 
ir fabriku, ir tarp audžiamu ir 
neandžiamii dirbtuvių, ir tik- 

“dirbtu-

Sakoma, kad naujas

Dieva, Jei krislas insismei- 
akies pieveles, tai jau

vaikas tini but 
d ievolin imi ngnmo, 

baime Dievo yra pirmai i

greit 
kad isz 

<> ?
Iszmoks raszvt 

vėliaus plat y t 
daigius

< r

akyje 
iszemus !

gauti pa vyzd i n 
rei-

liuesai laikosi 
pada rius, 

Pirmiausiai
kad ji 
reikia

uk la s.
Jei krislas

— j |

žiūrėti kad rankos butu szva
rios ii1 
jas,

jei galima 
priosz

i'si1

H
H
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nuprausti 
pradesiant, nežiu- 

rint kaip szyarios jos atrodytu. 
Paskui reikia paimli maža pa
galiuko, degtukas gerai, ir juo- 
mi atvergti blakstiena. Su kitu 
dektnku ant 
bisknt is 
iszimti. S

kad ji atradus. Iszimk, 
lengvai szlnostant su vata ant 
degt ūko apvyniota,, Karlais 
tas pat galima padaryt su nosi
nio kampu, bet tas būdas norą 
labai patogus.

Kartais pasitaiko nekuriems 
turėti mieži ant akies. Miežvs 
yra tai paprasta votis put akies 
voko. Jis labai skaudas, ypacz 
tuomet kada jie anga vienas po 
kitam, Akys turi būti peržiūri
mos gero akies daktaro, nes 
miežiai paeina nno iszvargintu 

galimu pataisyti 
nesziojant. tinkamus akinius.

Jei atrandama, kad miežys 
nepaeina nno iszvargintu akiu, 
tada reikia jc-szkoti priežasties 
paežiam žmoguje. Dažnai jie 
paeina nuo nusilpnejusios svei- 

yra katos, prie kurios priveda akiu 
neužtektinas 

miegojimas, ir nevalgymas tin
kamo valgio.

Norint miežius greit iszgy- 
dyti, reikia plauti akies voką 
po penkiolika minntu ant sykio 
su karsztu “boric acid.” 
ma plauti ir akies vidų inlaszi- 
nant jojo szilto “boric acido.”

I )e 1 k o a k i s kartais t ra u k i a ? 
Dažniausiai kada žmogus per
daug dirba ypacz tas kuris 
daug mokinasi akis pradeda 
labai traukti. 'Ta galima atitai- 

nesziojant tinkamus aki-
E. Ta I. S.

i

I

tai vienas terminas
” tebus vartojamas.

Pataria Ūkiu Vaiku Migra
cija. — Buvo patariama, kad 
vicszuju mokyklų vaikai, kurie 
pasirenge užsiimti ūkiniu kyšt e 
užrubežy, butu duodami leidi
mus in Britanijos visas sznlis, 
kur jie galėtu instoti in agri- 

arba ant

ves pasckmes be kurloapvyniota 
vatos, reikia krislą 
:viesa turi but labai

-

Buvo

Priek tam 
visokeis bu

dais plakdavo su botagu in ku
ri buvo ininegztas dratas, de
gino jaja inkaitilsia geležiu ir 
iiimuszdax o paszinus 
gaiš.

Nedorėli uždare kalėjimo o 
nelaiminga patalpino ligonbn- 
teje, nes negalėjo stovėti isz 
silpnumo. Ant. viso kūno turė
jo baisius /.aidulius ir visa pa
mėlynavus.

Naujas būdas apipleszimo.
Berlinas. — 

stoties (lansbiir

pratini prie gero, yra tai labai 
sunki užduotis.

Visus iszguldiuejimus 
iszmoksta• vaikas, nes
ju, jeigu neturės baimes Diev 

del to, kad 
rasztu, negerus 

arba iszmoks rokuot
kad vėliaus galėtu gerai vest 
spe kalavijas apgaudinėdamas 
savo artyrna.

'Tokios tai v ra 
tikėjimo. Mokslas tikėjimo pa
kele duszia ir protą prie Dievo 
ir pažinsta gerai kožna daigta 
jos prietikiuose, ir pažysta ge
rai isz kur tas viskas paeina.

Negu to kad vaikas iszsimo- 
kytu pažinti žeme, žvaigždes, 
ir planetas, bet tnr pažint (la

pa

gera,
?! i 

iii#

■J
■ i

t j
iiijog saugiausi' 

banke.
Brangus buczkei — veluk visai 

nebueziuot.
New York. — D r. K rick son 

Kantner, ana diena aplaike pa
raginimu stoti in suda ant isz- 
siteisinimo isz kokios priežas- 
tes turėjo tiesa pabneziuoti 
vedusia patogia moterelia An- 
tonetta Jennings, kuri daktaru 
už tai apskundė ant 50 tuksimi 
ežiu doleriu.

Jenningsieno nuėjo pas dak
taru duoti pataisyti savo dan
tukus, o daktaras žiuredamas 
iii josios raudonas lupeles ne
galėjo atsispirt nuo pagundos 
idant jaja nepabueziuot — ir 
pyksztelejo du kartus in lupe
les. Motere yra vedus, turi ke
lis vaikus ir vra guodojaina 

Sudas jai

apvogdamas viską

k o leg ja skultūros 
ūkiu kur užsiima mokinimu.

Vokietija: Abelnos Darbo 
Padėtis. — Pereito menesio 
pradžioje, darbo raportai rode 
nupuolimą darbininku reikala
vimuos, ir didėjimą industrijų 
instaign kur produkcija maži
nama. Neknrinos atsitikimuos, 
dirbtuves buvo 
nebuvimo

vra 
nuo visu kaims nu.
pripažino po 25,000 už kožna 
bnczki.
Arklis už paezia ir 5 dolerei 

prideczko.
Limeport, Me.

Perry, 38 metu, likos areszta- 
votn ant paliepimo savo pa- 

\\ is. _ | ežios kuri dabar jeszko persis
kyrimo nuo jo už tai, kad ja 

perliniu o.jsteriu kūrinsią rado |11 P11111 '»<* kaiinyiiiii StaiP 
'i už gera 

tukstanezius doleriu. Apie tai I ir <la pridėjo penkis dole- 
žine paskydo visa aplinkine ir rius prideczko. Kada apie inai-

del nelai- 
žmoni u.

prisiunsdamas 
pala imi nima juju 

snukiam užsiėmimo 
mingn t ra irdavo t u
Minvszkos mokvs vaikus ir se- • 8
mis, prižiuręs ligosią ir prigel- 
bes visame. 4

Upeje Mississippi randasi 
perlu.

Priorie du Chien,
Keli žuvininkai rado keliolika

Fridrikas

Ant geležkelio 
g atėjo dn ne

pažystami vyrai kurie atvežė 
grabu su kokiu tai nebasznin- 
ku. \'irszininkas grabu priėmė 
ir uždare stotije per nakti, nes 
tu vakaru t rūkei buvo sustoja 
ežia ba buvo velvbas laikas. Ka 
da ant rytojaus atėjo iii biuru 
virszininkas, rado grabu ati
daryta o ir kasa tusezia. Grabe 
buvo pasislepiąs vagis ir tokiu 
budu gavosi in vidurį stoties, 

— kiek, tai
to virszininkai geležinkelio ne- 
iszdave.

Rado pinigus ir patogia 
mergina.

Madridas, Iszpanije. — Mek 
sikoniszkas konsiilis Iszpani- 
joi laike žine nuo savo valdžios, 
idant isztvrinetii kur randasi 

Esparza, 
kuris apleido Meksika su pato
gia 19 metu mergina ir 20 
tukstanezeis doleriu kurios pa
siėmė isz diecezijos kasos. 
Konsulis pranesze apie tai val- 
džei kuri iszsiunte 
pus idant surastu 
dvasiszkaji.

. . . .

pabėgėlis kunigas

I 
I 
1

puikias perlas verties apie du tonui, senam naszliui 
tukstanezius doleriu. Apie taip _.L .

paczkiilo ir pa- 
isz stubos pas 

iszejo, bet 
mylės pas 

vienas žmogeles surado perlu Į «kvajeri kuriam viską pasako

dabar szimtai žmonių teipgi Į ,lHK apreiszke 
baudi) savo gihiki ar nesuras 
daugiau perlu. Kaip kam ir pa
siseko surasti kėlės nerias, o

szimtai

perlas,

liepe nesztis 
Stantona, moterį' 
tiesiog nuėjo kolos

sverenti apie 80 gramu už ku
ria gavo 18 szimtu doleriu.

Pasirodantis ir nykstantis 
kryžius.

Neffsville, Miss. (’zionais, 
ka, diena laike tekėjimo saules 
ant tenaitines bažnytėlės, pasi
rodo szeszelis kryžiaus ant mu
ro, o in puse valandos kryžius 

Artimoje bažnytėlės
nesiranda jokio medžio o ir ant 
bažnytėlės nesiranda kryžiaus, 
nes tai yra protestonu. Daugeli 
žmonių isz visos aplinkines su- *

nyksta.

važinėja regeli tajj nepaprasta
2 J.*, a. * 1 d, —1 w . k T * « jm

dede su va-o tasai nusiuntė
randu parvesti nelaba vyra ku
ri uždare kalėjimo. Motore pa
sirūpino darbu pas žmonis ir 
daugiau nesugrysz pas savo 

mažai pago- 
k uria

Eredrikeli kuris 
dojo motere, 
ant arklio.
Isz medžio lapu daro popiera.

Franci joj tapo surastas ba
das kaip isz medžio lapu pada
ryti popiera, kurą ir paszara 
galvijams. Lapai yra sumalami 
ir mirkomi chemikaluose. Isz 
t po budu gautos teszlos gami- 
tKirrtn Tirwrkinvn Eruvnu ni*bn

apmainė

IziiiMiu n vi

uždą r v tos del 
kapitalo darbui. 

Skaitlius darbo jieszkancziu 
sumažėjo. Svarhiausis streikas 
buvo kuomet Badische Anilin- 
und Sodafabriko 25,000 darbi
ninkai streikavo, reikalaudami' 
algų pakelinio.

bar yra ri'a kuris viską ant 
šaulio sutvėrė ir užlaiko.

Mokytas be pažinimo Dievo, 
iszrodo kaip aklas kurie eina 
novos keliu bet nemato ar pir
ma jo yra lygus kelias ar kur 
luobe? Senieji iszmetineja 

szloktus paproezius jaunuome
nėj. Augsztai apszviesti žmo
nos jeszko ginklu ant panaiki
nimo isztvirkimo, 
mos no gali turėt

nos pasek-
iszt virki-

t

akiu, ir
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Kaip pataisyt szlekta !
Ant to yra daugeli atsaky

mu bet atsakaneziausiu 
augint vaikus dvasioj katali- 
kiszko tikėjimo nes vienas ka- 
talikiszkas tikėjimas gal isz- 
mest isz ranku peilius, sztįlie
tus, revolverius ir stiklus.

Mokytoje! privalo atidet vi
sas pajėgas, ant mokinimo vai
ku Dievo nidk'slo, 
baime Dievo, gerus paproezius, 
kas isz tu vaikeliu iszejtu kada 
vyrai ant garbes Dievo ir vi
suomenei ant naudos.

Mokytoje! turi Imt moralisz- 
ki, Dievą mylinti, geru papra
timu, ir kad turėtu atsakan- 
czias dovanas mokinimo.

niekados 
gąsdinti Vaika mokintoju 
vaikas pažins tada savo moky
toja tik kailio haidykla o ne 
kaipo žmogų kinis parengine- 
ja ant. gyvenimo ant aszaru pa
kalnes. 'Tėvai niekad neprivalo 
rugot ant iszdavimu padarytu 
ant mokinimo savo vaikeliu, 
nes vaikai tada pradės abejot 
apie, reikalingumą mokslo o 
mokslainė lai'ki's kaipo daigta 
kuris sunkina ir teip sunku bu-

iszva rginimas,

Gail
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Jonienės Marytes teta Rūta, 
apsivedė su Vytautu Storuliu, 
‘o vestin iu abudu jaunavedžei 
iszvažiavo ant “honev moon.” 
Joniene su Maryte stengėsi na
mus iszpuoszti
kad pargryže jaunavedžiai tu
rėtu kuom pasidžiaugti. Jau
navedžiai sugryžo vėlai nakti 
ir Maryte ju neinate. Ant rHo- 

pabėgusi jaus, jau gerokai iszauszns, 
Maryte žingeidavo ir norėjo 
pamatyti savo tetai Tode pa
ėmus nuo motinos raktus, nu
ėjo, atrakino jaunavedžiu du
ris ir szaukia: Rūta,

szauksina, 
pasakė, kad

savo szni-

PASKUTINIOS ŽINUTES.
4

Bukentis likos suvažinėtas ir 
užmusztas per 
automobiliu.

* >Sliamokin, Pa.

i

Rūta!..

nius.

Kingston, Pa. Aleksas Vytautas iszgirdos 
pravėrė duris ir 
nebėru rūtos.

Tevai neprivalo

k H
.1

fl

» nes Geriausias sužinojimas.

vakaro
41

\ įsos 
kasyklos Readingo kompaiiijoi 
Shamoku ir Alt. (Tarmei upe
liu keje gal pradės dirbti tik 
ketures dierias ant sanvaites.

Dvi

Airio atvykimas in Amerika.

iszleidžiantPrieplaukoj, 
imigrantus, liepę visiems para- 
szyti vardu ir pavarde. Airis, 
vardu parasze su deszine ran
ka, o pavarde su kaire. Imi- 
g ra ei j os u ž ve i zd a, i na t y d a m a s 
Airi su abiem rankom raszant, 
sako:

— Tamsta gerai moki raszyt 
su abiem rankom.

.IR. ll|WI|,l,|l .|l

įtis imu paveizda nuo kitu ir Kada buvau mažas, 
man visada sakydavo:

Wilkes-Barre, Pa. 
mergaites Mare Papavicziute 
ir Elena Koval 10 metu senu
mo kada ėjo geležinkelio tiltu, 
plikos užinnsztos 
treina. >

per tavorini

....i...,. ... .—............i,
—- Tas yra iszminiingu kil

ti|Mikinasi idant užbėgti savo 
kaltes.
.«.j*. /*! n u! n 11 n • a rt «*«%. ! p«x1

O taip, — atsake airis. — 
tai tėvas 

“Mo-

vi vargingo darbininko.
'Tokiu bodu tik mokinti vai

ką sujungtum pajėgom moky
tojo įr tėvu, galim tikėtis kad 
užaugę bus naudingi visuome
nei, ir mylinti tauta 
ma.

Du airisziai sutarė 
būti vieszame airiu susirinki
mo. Abiem eiti sykiu buvo ne
pakeliui. Užtad nežinojo kaip 
nuėjo vienas antra susiras ir 
sužinos ar jau pirmasis yra 
atėjės ar dar ne, nes svetaine 
talpino kelius tukstanezius 
žmonių. Todėl McDolant pa
galvojęs sako:

— Žinai ka, jei asz pirma nu
eisiu, tai asz su kreida užvilk- 
siu paika ant sienos netoli du
rti, o jei tu pirma 
isztrink.

ar

nueisi, tai
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— Kaip tavo vardas gražio
ji mergaite! — paklausė nepa- 
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Nekurie yra tosios nuomones 

“ Amerika, lai Fri Kon- 
tnri liuosybe visi iszpa- 

visos tautos. Lyg 
sziam laikui tas buvo užlaiky
tas, bet nuo kokio tai laiko ne
kurie biskupai pradėjo privers- 

Amerjkonizatoti atej- 
iszdnodami nkaza kuni- 

visus ant

bu k 
tri, 
žilumai ir

t *

t inai 
vius, 
gams iilant verstu
Angliku. Ajrinei biskupai pra- 
t
už įas

bažny-leda investi in atojviu
Angliszka kalba tik aeziu 

Dievui ezionais Pennsylvanijoi 
apie tai da negirdėt. Gal bis
kupai nepermat o, 
pavojingas
* H >S.

jog tai yra 
dalvkas del tiky- 

Ne tiktai istorija, bet ir 
laktai, ant kuriu žiūrime savo 
akimi, užtikrina mus,

kurie pameta savo 
tauta, labai greitai pameta ir 
t i k ėjimą.

Amerike tokiu atsitikimu ga
lima tnkstaneziais skaityti, no
rint s jieji teip in akis nodure, 
nes prie atskalunu priguli vi
sokios tautos.

katalikai

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA I8ZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% čol. ploczio
i>< iifiiiĮ
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jog visi

Kiek tai szindien turime Aj- Į . 
risziu priėmusiu visokiu tikėji
mu. o 
si priesz nelabai 
“good catholics.” 
to. kad ajriszei, pamotia savo 
t’eltiszka kalba, prisisavino 
>au Angliszka kalba, po tam 
pradėjo apsivesti su proteston- 
koms visokio sztamo. Sziadien 
turimo labai daug Ajrisziu at
puolusiu nuo katalikiszkos baž- 
nvezios. Tas pats butu ir su 
Lietuviais, jeigu negirdėtų pa-

reikia žinoti jog konia vi- 
priesz nelabai senei buvo 
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fpas ji. Motina nenorėjo sakyti 
teisybes, nes neužilgo bus ves
tuves ir ji nori visiems savo 
draugams surpryza padaryti.

Nulindo Antanas, nes mate, 
kad voltui jo prisiriszimas prie 
jos. Bet norėdamas nžmirsztl 
apio tai, užklauso, ar ji nenorė
tu eiti su juo in judamus pa
veikslus laikę praleisti. Rožy
tei to tik ir reikėjo.

Agute.
— Kur tu buvai iszvažiavus 

ta sekmadieni, kada prižadėjai 
būti namie ir laukti matieš? 
Ar nebuvai tada nuvažiavus 
pas savo mylima? Sakyk, 
asz turiu tai žinoti,
ežiu balsu reikalavo Antanas.

— Paleisk mane, tu neturi

Lietuviazka* Graborius

K. RĖKLAITISfavydinga Rožyte.
•• V •*' . ■ . ■

’““Al Ity-iT r -y1“ .-.‘J r'4- V..*| t - r—į—*-*■

Pavydas tai buvo viena bjau
riausiu ligu,.ka Rožyte turėjo. 
Ji visados pavydėdavo, jei jos 

' 1 ’ 1, arba ka
jos turėdavo, 

dėlto'pusiau 
trukdavo. Ji visados 
dhvo ir iszmetinedavo savo tė
veliams, kad 
■daiktu turėti, 
;jos drauges.

numirėlius pagal 
mokslą.

nes 
dreban-

Laidoja 
naujausia mada, ir
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149 . ..........—...

mane, 
teises manes klausinėti!

— Pasakyk — maldavo An<
:dra ilges dėvėda vo 
nors gražesnio 
Rožytes szirdele

arba kaPagerintas ir padaugintas, 
iszleidimas. Sudėtas per so- ’ 
novos it szos^adynaš astro-

’ •‘si• K ■ 

4 į 4
Kuomet Agute sngryzė, ta: 

Rožyte tuoj nubėgo pasigirti, 
kad ji buvus su Antanu teatre 
ir kad jie susitarė szesztadie- 
nio vakaro, važiuoti in dideli 
teatro. NorsAgiitei szirdi skau 
dėjo, nes..ii,nesitjk<\io» kad An
tanas tgip darytu,

M
i
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Jogus ir isztrauklas isz viso
kiu seitraszcžiu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu n‘ kas atei-

murino- tanas.
Į
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vienatiniu
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Su priedu plane-
* p • •• • •... , ••

Knyga puikiai driic.zinį

teje stosis.
‘ tu ir visokiu buHu.

ji negali tokiu 
kaip kad'kitos 

Nors dažnai jos 
motinėlė sakydavo, kad ne dra-
Ibužiuose jos ir kitu laime, kad• . . .. ...

nW

4

4; ė
■ ■

v
apdaryta kietais audeklinei’ J • ei KAPREKE $1.50

Buvau atlankyti sergan- 
czia t (d a — atsake Agute.

— Agute,
Asz pastebėjau, kad tu visuo
met nusiminus. Agute! juk tu 

N esi a i szk i n k,

ar toisvbe kalbi?
Ik

<. i

apdhrąisi.
W. D, Boczkauskas - Co., f 

Mahanoy City, Pa.
i !■>■■■* 'i .......... ......J n , ■ j*

mane myli t UOS

pasiliko vienatiniu impedžiu 
josios turto, nes viską ant kati
no užrako.

Wagneriene padare vien tai 
Į del tdšdant josios mylemui ka
tinui pasiliktu visas turtas ir 
nedarytu jam jokios skriaudos, 
o tas, kuris ji dažiuretu po jo
sios mirezei a pleiky s puse tur
to o kita puse eis del ligonbu- 
tes del serganeziu gyvuliu. — 
Argi ne kvaila boba!

mokslu ir giesmių savo kalbo- ugnaviėtes
je. nėriau butu kad Ajriszei 
iszmoktu savo motiniszka kal
ba. o

. Geriau

tada teip neisztautetu.

Rask utini karta staezei pa
sakome, jog

Xcvisados pasi-maistu turi.”
seks apdumti a'kis žmonių, nys 
atejs laikas, kad kožnas susi
pras ant tuju visu apgavyseziu 
ir sugniauž delne centus, o ta
da
liuosybe 
k ra ujo 
visokiu aukn rinkėju.

Liet u vei 
nuo 

dieliu

ne kiekvienas gali turėti, ko jo 
szirdis užsimano, nes dažniau
sia tie daiktai žmogui priduo
da liūdnumo, o no džiaugsmo. 

IĮ Laimingas yra tas, kuris pasi- 
Į tenkina, tuo, ka turi, nes tik pa
sitenkinimas atnesza žmogui 
laimes. Buk dora ir iszmintin- 

tau padės ir 
žmones tave gerbs.

bet nieko tavo akys atsako. Asz visa lai-
apie tai nesakė. Tik visa paša- ka tavo mylėjau, bet Rožvte••

ko savo motinai. Motina ja ra- man pasakė, kad tu buvai ta
1 J1H> ni,d.vL Į diena iszvažiavus |>as savo my- 

kad tavo vestuves
jis, matyt, Iy 

vėjavaikis, kad puldinėja limaii, i
mine. Ji sake, kad 
v ra

♦ ir
nuo vienos mergaites prie kitos |)US neužilgo. Asz, bijodamas

kvėpuos tikra 
t uju žmogiszko 
— apgaviku ir

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

1 lr~ r \

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St 
TAMAQUA, FA.

r

ir

Ar žinome, kas terp mus yra 
karaliene? Ar szalije visokiu 
žiedu žino rūtele, jog yra ženk
lu nekaltybes, ar jauezia lelije, 
jog jiji yra apdengta rubu ne
kaltybes, ar pažino rože galy
bių savo grožybes ? •

Teipgi ir motore
1 naminio 

Lietuviszko, 
mus ezionais

sergstanti 
gyvenimo 

ypatingai terp 
ant atejvystes,

laiko savo rankoje galinga val
džia valdymo 
suomenes.

Mes valdome svietą,
Napoleonas 

“jus

gilukeis musu vi-15

o mus
jokiu daneszimu valdo moteres. — 

apie apjuodinima kitu žmonių karta prikiszo moterimis: 
nepriiminesime, nes tas jokios |motinos užauginkite puikei sa

vo vaikelius, o žmoni jo susidės 
isz doros visuomenes.”

Sztai yra gražus ir visiszkai 
doros moteres.

as 
— nes

naudos del visuomenes neatne- 
sza. Kam svietas turi žinoti 
apie tokius niekus arba staezei 
pasakius ” 
ka in savo lizdą derge.
rasztis ne del platinimo visokiu lyra paszaukimas josios

ne del sukėlimo josios privalumai ir užduotis

szlektas pauksztis matomi rūbai
Laik- Kaip puikus, kaip iszkilmingJ *

bja orybių,
maiszacziu - ir erzinimo 1
priesz kitus, tiktai del platini-1komybiu.

per vyra,
ar sanvaite per

vienu yra dideli, sunkus ir pilni atsa-
uždirbtas 

perejna kas menesis 
rankas mote- 

res, kurios užduoto yra aprupi-

Pinigas
mo dorybes, moraliszkumo ir 
j>ralinksminimo laiko.

Kas mums apejna jeigu Po- 
vvlas kur 
abiem galais 
kur ten kokia bobele peržengė I Toji užduoto ant nelaimes 
dorybes rnbežiu, arba kunige- nekarta buna nebegale, mažas 
lis negyvena kaip reikia.—Juk uždarbis tankei negali užtekti 
keno griekas, tojo pakilta; ke-|ir neužtenka ant 
no vežimas tegul tas veža arba 
kaip pasiklojo teip iszsimiegos.

Jeigu vyras yra kelmu ir sa
vo paezios negali suvaldyti, tai 
kas kaltas ir kam da apie tai 
turi žinoti doros moteres? Jei
gu mes apie meszlus nesiszvais- 
lysime, tai ne smirdėsimo, — 
jeigu skaitysime apie davad- 
nas moteres, tai ir paklydusios 
moteres ims paveizda ir išsi
taisys; — juk ir priszvinkusia 
mesa puikios priprovos patai
ko, panaszei ir puikus skaity
mai ir pamokinimai priszvin- 
kusia (nedora) motoria patai
so.

ten Masacziužeje nimas namo ir maisto, drabu- 
apsiveme, arba |žoi, czedinimas ir t.t.

Toji užduoto

neatbūtinu 
reikalu gyvenimo — bot moto
re ir isz tosios nebegales gerai 
iszejna, nes, paezedi motore isz 
mažo nepanaszius daigius tvė
re ir taikstosi pagal savo vyro 
uždarbi.

Bet ne tik apie tai geidžeme 
kalbėti in moterėlės. Didžiau
siu juju privalumu ir užduoto 
yra — auginimas vaiku. Czia 
josios dirva, czia josios skau
dus darbas — garbingas. Gera 
molina Lietuve czion Ame r i ko, 
turi priesz viską rūpintis apie 
vaikus, idant josios vaikai bu
tu gerais Lietuveis, inkvepti in 
juosius prie Lietuviszkos kal
bos, soti in jaunas galveles ti
kyba, turi po savo mirėžiai 
palikti vaikuosia savo moti- 
niszka jauslu.

Argi tai ne puikus paszauki- 
mas mot eres t Troszkome isz- 
reikszti tuos kelis žodelius del

turi po 
va ik uosiu

R . . ■■■i .........i

Ar mieli skaitytojai kada gir
dėjo idant motore apsivestu su 
katinui Tai suvis ne melas nes 
tikras faktas, kuris nesemgi at
sitiko Los Angeles, Kaliforni
joj, kur sena Matilda Wagner,
apsivedė su savo mylimu kati-1garbes moterių, nes josios lai
mi del to, iflant po josios mir- 
<’zoi turėtu kam palikti savo 
turtą, o kad taji miauki už vis
ką labiau mylėjo, todėl tik jam 
vienam nori palikti savo tur
tus. -* v ’ *■'

Taji katina vadina 
vardu” 
dasi duszia mirusio jos jauni
kio Edwardo Hamptono. Pas- 
toris nenorėjo suvincziUvot to
sios kvailos bobos su katinu, 
todėl nusidavė paimti •szliuba 
pas skvajeri, kuris užganadijo

ko visa svietą savo ran k ošia.

‘ ‘ Ed-
ir tiki, buk jame rati

kvaila boba. Vienas isz josios
. . a* - - • - - - 1

priveliu ^sijkinėjo žo<l^uft.»iį
katina.^— “x ««kutina

la.

Aj ’ * M

Amerike geriause tiejei isz- 
kerta, katrie moka gerai sukti. 
Terp tamsuneliu toki tarpta ir 
lengvu būdu kiszenius prisipi- 

Snsitvere kokiam mieste
paskolinimo draugije, tuojaus 
paleidže savo agentus terp 
“foreineriu’* surenka pinigus 
ir po keliu metu ban k rutina ir 
pinigai dingsta. Tas pats su 
visokioms ‘ ‘ bendrovėms. ’ ’

Bepigu terp tamsuneliu gy
vuoti ir penetis svetima procia. 
I*iztikro ž<Klžiiis Dievo galima 

“Ne soja, pe valo^ o

foreineriu

Į pritaikyti:

Nepyk ant Rožytes už tai, te
gul pasidžiaugia su juo, o tau, 
dukrelė, praeis ta

gaut in pakanszi, ir norėdamas 
savo prisiriszima prie tavos už- 
mirszti, pradėjau draugauti su

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.meile taip,ga, tai ir Dievas
A * J \ F I I V. Q l < V V V? ' '

Bet Rožytei tie motinėlės žo
džiai per viena ausi i neidavo, 
o per kita iszcidavo. Pavydas 
dar daugiau ome ja kankinti. 
Viena suraminima, ji sau su
teikdavo, kuomet atsilankyda
vo pas savo drauge Agute. Ta 
tai ja. suramindavo ir reikalyi 
priėjus da 
drabužius kur nors

gy vast is 
daktarai ne-

palongvina ligoje arba ne- 
iszgelbsti nuo smert. Sztai

skunda priosz Į sirongus iszeiti.

r>. zmo-

paskolindavo savo 
gražiau pa-

kaip greit, atėjo. Nusiraminus Uožyte. liet asz jos nemyliu...
Agate iszeja. pasivaikszezioti. glilu$(|.in,.lH ja prte
Nepertoliausia, nuėjus, pamate |xq(> Antanas.

savos kai-

Brangi yra 
gaus, tada, kada 
VOS 

vos
nesenei mnesze 
suda, daktaras McCallister ant 
150,000 doleriu prieszais gimi
nes mirusio 1 

užlaikymą joj 
du metus,

milijonieriaus už 
jo

per

Taip ir slinko diena už die
nos. Artinosi žiema. Jaunimas 
subruzdo. Atsidaro visoki pasi
linksminimo vakarai, 
to ir lauke.

gyvasties per 
kuri tai laika

kaip daktaras tvirtina, mirusisĮ pasiseks prisivilioti 
milijonioris būdamas prie gy- 
vasezio per jojo rūpesti, uždir
bo kelis milijonus

Rožvte
Nes ji mane, kad 

koks ber-

Antana einanti su Rožyte. No
rėdama ju iszvengti, gryžo na
mo ir užsidarius kambary clave 
valios aszaroms, 
mylėjo 
meile. Bet būdama dora ir tei
singa mėgino pergalėti savo 
jausmus.

Praėjo puse metu.
vis lauke, kada Agute apsives. 
Bet nieks apie* tai nekalbėdavo,

Per ta laika 
Antanui beveik pradėjo 

Rožyte patikti. Nors janfAgu-

nes ji tikrai 
Antana pirma tikra ]

tik viena Rožvtiu 
jau

Antanas

— Antanai, asz matau, kad 
yra taip lemta, neslėpsiu., 
myliu ir mylėjau 
asz numaniau, kad kas norėjo 
mudviejų laime sugriauti, bet 
Dievas nedaleido 
nukentėti. Bot ka dabar darysi 
me, juk jau 
del vestuvių, — linksmai kal
bėjo Agate.

— Agute! mes busim laimin
gi! — ir meiliai pasibueziavo.

Tuo tarpu inbego Rožyte in

asz
tave viena,

nekaltiems

viskas prirengta

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

^į^sBSsbBS&

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobiliui del laidotuvių, krikn- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir tA. 
S20 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

f<

nei i s.
Viena

Rožyte su Agute nuėjo pas ne- 
Neszlektns uždarbis daktaro už I tolima drauge. Ten rudo daug 
du metus. Įvaikinu. Buvo ir tokiu, kad nei

viena nepažino ju. 
trukus susipažino
Rožytei tuoj in aki puolė jau
nas vvras ardu Antanas 
nas buvo rimtas vaikinas, 
labai jis mylėdavo vaikszczioti 

bet eidavo tik 
t

sekmadienio vakarti
doleriu. —

Pennsylvanijos lactuviu ko
lonijos delegatai(os) siivažia- 

City) iszrinko 
sekanezia 10 tos Lietuviu Die
nos komisija kuri rūpinsis vis
ką prirengti I _____ ________
Lietuviu Dienai Rugp. August 
lota diena 1924 Lakesniojo.

1 S. Petrauskeviczius 
pirm. — isz Mt. C’armel.

2 V. Lapinskas — iždin. 
isz Mahanoy City.

3 P. Dulke — sekret. — 
Tamaqua.

4 M. Jonaitis 
Mahanoy City.

Presos Komisija: 
o Kun. P. Gudaitis 

maqua.
6 Kun. S. Norbutas isz She

nandoah.
Sportu Prižiūrėtojas:
7 Kun. S. J. Norbutas.

v o (Mahanoy

Imsianeziai lOtai P»» mergeles,

Bet neilgai 
su visais.

Anta-
ne-

te buvo meilesne, bet jis neno- kambarį ir suriko nesavu bal- 
rejo nuo kito vilioti, nes žinojo su, kuomet pamate Agute An- 
gerai, kad tokia laime neilgai Įtano glėbyje.

tai taip daro geros 
drauges... — roke užpykus Ro-

džiaugsies. 'Todėl nuėjo pas Ro
žyte su pasiryžimu. Buvo ten ir 
Agute. Nenorėdamas nieko kalbate, 
boti, kol Agute ten yra, lanke _
kol prasiszalins. Agute, tartum jn kaltini, buk

— Ar

Rožvte t

t

kam tu bereikalo 
ji norinti tavo 

r>numanydama jo minti, ntsisvci laime suardyti, kada szirdyjc
kinus iszejo. Antanas pradėjo gprai žhlaj) įa(| ji nekalta. Tik

artimesni

H

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

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

kalbinti Rožyte in
M 
sutikti, bet ji taip dare, nes vi
sos mergaites panasziai elgia
si,, bet szirdis 1 
kuone plyszo. Sutarė kelti ves
tuves taip greitai, kaip gali
ma. Tėvai nelabai norėjo sutik
ti ,nes jie Antana mylėjo ir ži
nojo, kokia jis sunkia naszta 
gauna ant savo peczfu, bet per 
dideli praszyma jie sutiko.

Rožyte su pasididžiavimu |; 
visoms

tu esi ta pavyduole, kuri noro-
J.‘ iszk,',rt pnglemžti svetima meile in

savo rankas. Bot Dievas teisin
gas atidaro man akiš 'in laika, 

iszmislyįai 
melagingas

H. BALL, Prezident>Au • . • •- 
|Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.
♦ Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. į

1
h » • * f

tuomet, kad atsiginti nuo savo 
draugu, kurie ji tol kankinda
vo, kol tas 
Bet szi karta 

_ | atėjės, nes jam
apsukri ir linksma Agute.

Rožyte ta mate ir pyko ant 
Agatos, o szirdy pavydas virte 

užsibaigus, An
tanas pasisiūlė Agutei ja paly
dėti in namus., 
sutiko, nes ir jai 
riaus patiko, negu kiti.

Rožytei szirdi spaude liūd
numas ir pavydas, ji norėjo ka 
nors tokio padaryti 
taip kad jei tektų Antanas.

Rytojaus diena po darbo 
Agute atėjo pas Rožyte. Rado 
ja verkianezia. Sakėsi, galva 
labai skauda. Agute neilgarpa- 
buvus atsikėlė eiti, sakydama 
kad turi padarius sutarti eiti 
pasivaikszczioti su Antanu. 
Užgirdąs tai, Rožytei dar la
binus pasipylė aszaros, tik, ži
noma, pavydo aszaros. Agutei 
iszejus, Rožyte pradėjo galvele 
sukti, kaip czia Antana prie 
saves pritraukus. Ir sugalvojo! 
Nežiūrint to, kad tas sugalvo- 
jimas atnesz liūdnumą Agutei, 
ji pasiryžo ta sugalvojima vis 
tik iszpildyti. Sulaukus sek
madienio, pasipuosze ir nuėjo 
pas Agute. Nulindo, kada suži
nojo, kad Agute iszvažiavo in 
kitu miestą aplankyti saėo te
ta, kuri urnai susirgo. Jau Ro
žyte norėjo eiti in namus, kaip 
pasirodė Antanas, nes jie buvo 
susitarė su Agute ta diena su
sieiti.

Nudžiugo Rožyte pamaezius 
Antana. Antanas, būdamas 
mąndiigi u vy r u, užklausė, a r j i

isz džiaugsmo ppn
1 t . • I y

prisižadėdavo eiti, 
nesigailėjo 

in aki puolė
Jis

2 sekret. isz viro. Vakarui

isz Ta-
Agute meilia!

Antanas ge

Agutei,

PUIKI MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS**

..... .....................  ■LI. II 4

Vito* r«ikalinga* maldo*. Litanijos, 
Puikiai apdaryta minkastai*ir t.t. 

•karinai* apdarai*, auksuoti krasatal.
Frake su prisiuntimu tiktai $1.50.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.
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TIKRIAUSES KABALAS ‘
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku. Persiszku, GraikiszkM, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtlnlku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labą!
i, ‘ _ ;*' '
prastinu.
lengvas ir kiekvienam gali būti «u-

*

I
£

s MORALISZKA KABALA
- ■ I.

J - ■ 
: 1

TIKRIAUSIA BURYKLA .

Katra Uždeda ftmogaua ateiti. Su 
Salamono Noae.if ‘ ' *

Budėjo Clgonkg Iss Egipto Rablna 
8ulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI ..... .

Prlslusklte mumis 25c. Gnuslto 
visas, tris knygutes per, paeita. 
Pinigus galite siusti stempomla.

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

»C /»

!°.T“ 25c.• • • f
-  -U * - .

visas, tris knygutes per paėsta.
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manebigiu vyru, užklausė, ar ji 
neitu ^asivaikszczioti kartu są
• v a a " • " F** 7 ’ ’|l • *juo, ndh Ągutoi nesant, jis ne 
turėsiąs ka daryti namiCi 
žyte linksmai pritarė ir juodu- 
iszejo. Bovaikszcziojant; Rožy
te vis mėgino kalba nukreipti 
apie Agute. Antanas, matyda** 
mas, kad ji taip nori kalboti 
apio Agute, pradėjo szi bei ta 
klausinėti apie Agatos gyveni- 
tviri ntiljr A 1j»*y<1 

Agute turinti mylima kitosno^ 
mieste n- sziandienty riuyaMttfjKi

Ro

k " .............. ................ “

ma. Rožyte janr pasakė, kąfl
o 7 7*

su
d ra ugems paša kojo 

apie savo laime, o Agntes pra- 
sze būti už pamerge. Skaudan- 
czia szirdžia ji sutiko ir linkė
jo jiems daug laimes.

isz 
neramino.
emus
senus

kalbas.

4

darvti
Motina perdaug 

susi- 
apleido

Lszvažiavo in
ii ■

pavydėdama, 
visokias
Asz m vi i u Agute ir ji mane, ir 
vietoje eiti su tavim in bažny- 
czia, eisiu su Agute.

'fa pasakęs, paėmė Agute už 
rankos ir iszejo.

Rožyte nežinojo ka 
pyk ežio.

Todėl Rožvte 
savo likuczius 
tėvelius.

kita miestą. Isz to pykezio, lyg 
kerszindama kam, apsivedė su 

Artinosi vestuvių diena. An- Įsvetimtaucziu ir po sziai die- 
tanas nelabai buvo linksmas ir nai 
jam nelabai rūpėjo tos iszkil-Įsavo negera būda, 
mes. Agutei akutes indubo ir 
veideliai pabliszko, nes jai gai
la buvo Antano. Rožyte g 
vo užvis linksmiausia, nes per 
melaginga kalba ji gavo Anta
nu. Jai mažai rūpėjo, 'kas bus 
po apsivedimui, ar laiminga ji 
bus, ar ne, bile žmonėms paro
dyt i, kad ji buvo jo iszrinkta.

Buvo tik kelios dienos priesz 
vestuves. Antanas atsilankęs 
pas Rožyte užtiko Agute viena 
kambary, nes ji ka tai siuvo 
del nuotakos. Antanas užklau
so, kada jos voktuves bus. Agu
te pakele savo akutes in ji 
nusistebe jim u pa si t ra ui 
l’yn, nes jis klausė ’ 
juokdamas.

— Asz dar esu per jauna, o 
be to dar vaikino neturiu.

Tai pasakius ji vėl pasilenkė 
ir pradėjo diVbti, nes bijojo, 
kad Antanas jos aszaru nema
tytu. Antanas tuo 
kindamas, pakele 
aukštyn in klausė, ar tiesa ji 
sako:

Agu(e nusigando, norėjo isz-

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau-

automobiliu*
jausta mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalams.

Parduoda visokiu* paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tol 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy Clip

J!

gailias aszareles lieja u z

0 Agute laimingai cziulba ir 
retkareziais abudu su Antanu 

i bu-1 apgailestauja Rožytes likimą.
Bet ir senas priežodis sako: 

kaip pasiklosi, taip iszmiegosi.

DIDESNI ASILAI.

Du studentai isz 
universiteto buvo 
in Egiptą 0 i no ja 
kroma paklauso ar ne turi 
marszkiniu, žinoma jog Žydas 
ne labai suprato angliszkai, 

to- Ipor ka vienas isz studentu pra- 
visai nesi-1kalbėjo in savo dranga:

kalbėt Angliszkai.
Žydas, ar suprato

Ox fordo 
nukeliavę 

in žvdiszka 
ne

Daktaras Juozas J, Austrą 
LIETUVIS.

Bawls daktaras kariosMMfa i
Gydo visokias Ilsu. ;

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 Ud 2 popiet < Iki 9 vakare, 
210 N. Main St Shenandoah

'i

I

K e

M

» su

ne pas i te n- 
jos galva

oįti Isz kambgrio, nga jo bijojo.. 
Tos akys, kurios buvo insmeig- 
tos in jos alpą, buvo tokios bai- 
siošu. deginanezios...

— Leisk mane! o ne tai
!■ r » • '
szauksiu pagalbos, yorko Agu- 
to.

j Antanas dar drueziau laike 
ja.

-— Pasakyk, ar tu neturi my*
■ Į if"'''1! . 'I 11 ■ ,

atsako drąsiai

” H »Į I ’ | ’ J 1 '

Tos akys, kurios buvo insmei
♦ lį

*

Koks tai asilas ne moka

tuos žo
džius gerai ar no bet užklausė 
studentu;

— Ar mokate Italijonisz-
kai ?

Studentai atsivke — Ne.
— Ar mokate Graikiszkai?
— Ne.

Ar mokate Tnrkiszkai ? 
Ne.
O gal Iszpaniszkai ?
Ne.
O mtižum Rūstokai ?
Ne.
f 1 • 1 1 t V 1 . A

limojo?
f ’ ■ 1 ■ * j " ,

t' Į ’

Neturiu
. O.

Po valandėlei žydas tarė, 
stenėjimu:

— Asz viena karta pašilių 
kau Asilas, nes jus abudu not 
penkis kartus esate asilais!

Studentai tai iszgirdo iiplei-

su

Studentai tai mzgiTdo aplei
di kroma “su&isarmatino.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Taipgi 
mes užlaikomo didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žolos nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo,* 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
•nervu suirutes, nuo rumatizmo, stre* 
nu skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
goriausiu sutaisimu turimo del mote* 
ru nuo visokiu moteriszkiu nusilpnės 
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t, 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuptimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu Žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse, 
t *! ■ | J“;
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UŽSIMIRSZO
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N. miesto vakzaliuje susi
rinko skaitlinga, žmonių gru
pe, mutomai, ka nors palydėti. 
Visu akys nekantriai buvo at
kreiptos in ineinamasins duris.

Traukinys suszvilpe antra 
karta. Keleiviai susėdo in savo 
vietas.

— Kas tai, kad jie taip ilgai 
neatvažiuoja! — nekantria vo 
apysene ponia. — Asz labai tu- 

svarbu reikalą in ponia

klausė szveicorius, akimis 
leidos jaunikaiti 
ligi kojų.

— Taip... Asz tikrai nežinau, 
rodos, jos vyras yra generolu, 
— dar labiau klupdamas atsa
ke studentas.

— “Rodos!

per
imo galvos k

M

■n- U' <: •

4.’ •?
-

SAULE

Hszsiilgau jusu, b<‘ to, yra 
reikalu, — atsake sveuzias, bu- 
cziuodanuts jai ranka ir pažiu- 

Ka, asz matau ?
Kas tai per
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riu
Barbora.

— Nesirūpinkit, ponia Se
mėniene! — atsake szale jos 
stovinti dama, — kad poni Bar 
horn visada pavėluoja, tatai 
visiems žinoma.

— Ar tik kas neatsitiko?! — 
paklauso generalinio sztabo 
karininkas priėjės prie poniu, 

rankose

Bet tamsta 
pats, turbūt, nežinai, ko reikia! 
— sziurkszeziai pridūrė szvei- 
eorins ir, valandėlė patylėjęs, 
galvos linktelėjimu
laiptus: — antrame gyvenimo, 
pirmosios durys dcszineje. Ne
žinau ar tamsta priims!

Jaunikaitis, antraji augszta 
prilipęs, nežinodamas, kas da- 

durimis kai-

ponia Se < 4

reiktu man iszeit ?“
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Iszgelbeta per motina,

'•>'&

laikydamas 
puokszte.

geliu

— Tai nieko! Kas gali atsi
tikti — atsake jauna ponia. — 
Kaip paprastai, poni Barbora 
destineja savo szimta ir pen
kias skrybėles.

Vienok jau vėloka,— v iviioK jau \ uioh.it, — pa
stebėjo su neramumu augsztas 
gražus ponas didele saldainiu 
dėže neszinas.

— Asz manau, 
rankos nuilso.

pasigirdo

kad jau jus 
laikydamos ta 

sunkia dože! — žvilgtelėjus ta
re jauna dama.

— Sztai J r jie! 
isz visu pusiu.

Ineinamosiose duryse, prie 
kuriu rinkosi daugy be karinin
ku, pasirodė, graži, 
briunete, verianeziomis juodo
mis akimis. Su ja ėjo vidutinio 
amžiaus generolas. Paskui juos 
nesze daugybe dėžių su skrybė
lėmis. Visi sujudo — subruzdo. 
Erne dalintis linkėjimais.

— Praszom sėstis, ponai, 
tuoj treczias skambutis! — pa
sigirdo garsus 
balsas.

Ponia

graikszti

konduktoriaus

kupė ir bema- 
prie atviro lan-

Barbora inejo in pir
mosios klases 
t ant pasirodė 
g<>-

— Tik neužmirszkite, bran
gioji, savo prižado! — intiki- 
naneziai prasze Semėnienė. — 
Pas jus mieste tiek daug pa

lengvai rasite

ponia
— atsake 

užjauczian- 
— Kai tik

žystamu, jus 
jam vieta.

— Būtinai, būtinai! Pas ma
no jo adresas yra, 

Barbora,
ežiai lingtelejusi.
parvyksi u tuoju u s juomi pasi
rūpinsiu.

— Praszau, prasiu! Juk tai 
jaunikaiezio gyvybes klausi
mas... — tesu ponia Semėnienė, 
bet jos jau niekas nuklausė: 
traukinys sujudėjo.

— Ko jus taip szirdingai 
praszote? — užklausė augsztas 
gražus ponas, prieidamas prie 
Semėnienės.

— O!.... tai isztisa istorija! 
Musu buvusio virszininko sū
nūs neseniai instojo 
totam
jam tėvas,

universi- 
Priesz puse metu mirė 

dabar gi motina 
dažnai suserga ir negali nieko
uždirbti. Ji siuvėja. Taigi asz 
ir praszau p. Barbora surasti 
jam repetitoriaus vieta. Tik 
pamanykite: dabar visas gy^’e-

" A:

nimo rūpestis guli ant jauni- 
kaiezo pecziu.

— Ti sunku! — 
prataro ponas;

— Net labai! Bet p. Barbora 
prižadėjo padėti, kiek 
Juk ji tokia gera, be 
miesto jos giminiu ir pažinsta- 
mu....

— Taip, ji isztikruju gera- 
szirde, bet užuomarsza! — ta 
re ponas. — Pateks 
pasaulio sąjūdi...

jausmingai

galus, 
to, puse

r*

in dideli

namu

' .J y

Praslinko du menesiu. Vie
na diena in valdiszku 
prieangi inejo jaunikaitis, stu
dento kepure ir, nejaukiai ap
sidairęs, priėjo prie szvcico- 
yiaus.

•— Ar galima.matytis su p.
• 4 \ - * ,r .. •

Barbora — užklausė szveico
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ryti sustojo ties 
reje.

Nora sknmbuezio! Ar no-
— svnrstd

san vienas stovėdamas.
Sztai, netikėtai atsidaro du

rys ir pasirodo ant. slenksczio 
generolas, laikydamas rankoj 
savo kariszka kepure.

— Ko Tamstai ? — užklauso 
jis, pamatęs 
donta stovint.

— Asz... asz 
ponia Barbora. 
Semėnienė...

— Taip, Barbora ežia, tik ji 
tuoj iszvažiuoja! ir atsisukęs 
in prieszkambari, tarė garsiai: 
“Czia in tave su reikalu... nuo 
p. Semėnienės. Mais tais plus 
vite je descends (bot greit už- 
baigk,: 

.....

priesz save stu-

su reikalu in
Man rasze p.

ąs/. iszeinu.)
sz geriau, kita karta 

užeisiu,— visai nesavyje pra
tarė jaunikaitis.

— Ne, ne, neiszeikite! — pa
sigirdo isz pri( 
nas balsas.

Dideliame, szviesiame priesz 
kambary je, 
stovėjo p. Barbora, 
riszo jai vuala.

— Dovanokit, kad neprasznu 
ineit... labai skubu...
laukia.... važiuojame vizituoti
— kreipdamosi in
greitai ji kalbėjo. — Gerai, kad 
jus atėjote, asz juk pamecziau 
jusu adresu. — ir 
stalu, žaliai užtiesta, ji pridū
rė: — sztai popieris, plunksna,
— praszau paraszykite. 
pavarde Teresius, taip?

— Ne, Vasiliauskas.
— Gal pasiseks

‘szkambario jan-

priesz veidrodi, 
Tarnaite

V v ra s

studentą,

parodžiusi

jose

I

sziandien 
jums kas nors surasti. Ar gene
rolas paėmė vizitines korteles?
— kreipėsi ji in tarnaite.

— Kaip gi?! Paėmė, — at
sake szioji, paduodama jai ap
siausta.

— Ar paraszete ? — kreipėsi 
p. Barbora in Vasiliauska ir 
paėmė isz jo ranku popierėli.
— Naste, padek ant raszomojo 
stalo! Jus 
dienu, — 
geriausiai, užeikite pusrycziu 
metu! Ach, reikia skubėti... 
Jus žinote, vyrai juk nekan
trus. Tat sudiev! — 
greitai isz kambario.

“Kas jai per rūpestis apie 
mane?“ — nusiminęs pamastė 

pamažu lipda
mas laiptais žemyn.

— Ach užmirszau

užeikite po keliu 
tąre ji studentui —

Kas jai per

Vasiliauskas,

ir iszejo

, v.isai uz- 
mirszau p. Semenienes praszy- 
ma, — suaimanavo p. Barbora, 
jau sudedama karietoje.

Ir vėl dvi sanvaites praslin
ko. Generolo valgomajame su
sirinko daug svecziu. Skambė
jo gyvos, garsios kalbos, kuo
met tarnas, pasilenkęs prie 
Barboros, pranesze, kad atėjo 
studentas.

— Studentas? 
dusiai suszuko. —

— iszsigan- 
O, Vieszpa- 

tie! asz ir vėl užsimirszau! Kur 
jis ?

' G

Maža 3 metu senumo jąerga i - 
te Darata Griffith isz Balt i mo
res likos atrasta pririszta mau
dynėje kur kranai buvo atsuk- 
ti idant paskandyt i 
bet ant gi 1 ūkio likos
atrasta per josios motina. Kas 
ta bjauru darba papildo tarne- 
dažinot a.

mergaite 
in laika

iszsi veržu jai isz-

Aasiliauskas stovėjo atsirė
mus in langu, kuomet Barbora 
inejo in kabinėta.

— Ach!...
ne t y ežiu.

— Dovanokite, kad asz jums 
vėl inkyriu, bet jus buvote to
kia gera, ketinote pampinti... 
tarė jis silpnu balsu.

— Bet kas jums?! 
sirgote? Jus taip
Turbut. daug dirbate ? 
klausė p. Barbora.

Kartus nąsiszypsojimas pa-

rejes in ja. -
( žverktos akys!
naujiena ?

— Tik jus nors ne,žiūrėkite: 
paežiai geda.
sujaudinanyzia istorija 
neisztttrojus apsiverkiau.

— Tai tikau, geda! Jums vi
sai taip nepritinka... Kaip gy- 

užklause sveuzias
po valandėlės tylėjimo.
but pasinerete prabangingarne 
gyvenime ir užmirszote visur 

ir viską ? Ar ne. taip ?
Taniu galėjote

kaip tik insitikinti, matydami, 
kaip asz pradžiugau seno drau
go sulaukus.

Restuzevas žemai nusilenkė.
— Beje! p. Semėniene prasze 

paklausti apie jos Vasiliauska.
n 11 a J A>* vn/lrtin hi>vi

pamoku ?
apie ji nežino.

P. Barbora paraudo 
ugnis.
ežiui
sziol vos užmirszusi apie Vasi
liausku pasirūpinti, tik sztai 
ineina tarnas ir pranesza:

— Justi Malonybe! Atėjo stu
dentas ir nori pasimatyti.
leisti inoiti?

— Vasiliauskas ? 
Bestuzevas.

— Be abejo.

K a. jis veikia ?
Ji jau senai nieko

Ar radote jam

kaip’ 
Ji ka tik rungėsi sve- 
pasiteisinti, kad ligi

Ar

užklause

1I
I

Ar jus 
atsimaino.

v— uz-

Praszykite
— kreipė

sirodo jo veide.
•— Nu... atbukti... visai netu

riu darbo... Asz, būtent, ir atė
jau...

— O asz dar nieko jums lie

pas

Asz viena, tik 
studentą ir žinau.
generolo kabinetan, 
si p. Barbora in tarna.

— Kaip tik to ir reikėjo. Asz 
irgi jam galiu pasiūlyti pamo
ku. Nesenai buvau pas Vilkaus 
kus, jie nepatenkinti savo re
petitoriumi ir jieszko kito.

O kokia laime! — suszuko 
Barbora. — Pats Dievas 

nes asz ligi

tarė paraudusi. 
1 mus kaip tik 
tad paklausiau-

ant kabi- 
ja st.o- 
bet vi-

stovėjo, kaip 
r 1 1 n k o j e. g n i u u ž.v d a m as

p-
jus ežia atsiuntė, 
sziol....

Nustebus sustojo 
neto slenksczio; priesz
vėjo ne Vasiliauskas, 
sai jai nepažinstamas studen
tas.

.Asz nuo Vasiliausko — tart 
jis prieidamas prie p.
ros. — Jis inprasze manės, kad 

jums skola, kuria

1

Ba rbo-

atiduoezia
jus jam dvi sanvaites atgal pa
skolinote.

■ —Ach! — tart4

— Dėkoju.
leidžiate

ir Vasiliauskas atsise-

suradau,
Sziandien
daug sveeziu,
sn,7

Vasiliauskas 
stabas, 
kepure.

— Bet ko jus stovite, sėski
tės! Gal norite papnsrycziauti ? 
Liepsiu, kad tuojaus paduotu, 
— tarė Barbora nenuleisdama 
nuo studento akiu.

Asz valgyti ne
noriu, bet jeigu jus 
sesti
do sunkiai ties langu.

— Jus turbūt nesveiki ? Taip 
iszblyszke!.. Gal iszgertumet 
kiek vyno, — asz tuoj atnešiu.

— Ne, ne, aeziu! Asz norėjau 
jusu praszyti... man net nema
lonu... bet mano motina...

reikia ?— Gal jums pinigu 
Taip ?

— Taip, — vos girdimai isz- 
tare studentas. — Asz norėjau 
praszy t i paskol i n ti, 
ga

Ponia Barbora
sine deszimtjne isz. pinigines,

rr

Kuomet 
įlįsiu pamoku, asz tuoj...
r -%. t *w w t « 1iszemo auk

džiaugdamosi, kad gales kokiu
nors budu nudildyti savo kalte.

Szirdingai dėkoju! — tarė 
studentas, silpnu balsu, sun
kiai keldamasis. — Kaip tik 
galėsiu, tuoj gražinu.

— Ach! Ka jus ten... Kam 
taip skubintis. Asz džiaugiuo
si, galėdama jums pagelbėti.

viens daiic (bet 
Pasigirdo generolo

i, galėdama jums pagelbėti
— Mąis 

atejk). 
balsas, — nori iszgerti už tavo 
sveikata. k '

— Einu, einu!— linksmai 
atsakę p. Barbora ir, skubiai 
padavusi Vasiliauskui ranka, 
tarė:—manes laukia, dovano
kite! — ir iszejo isz kabineto.

einu! — 
atsakę p. Barbora ir,

ir iszejo isz kabineto.

— perkirto 
Vasiliauskui

generoliene, 
visa nuszvitusi. — Ar jau rado 
pamoku?! O asz jam dar sura
dau; sztai szitas ponas ka tik 
pasakojo man... — ežia nurodė 
ji Bestuzeva.

— Ne, poniute, 
ja studentas. —
daugiau pamoku nereikalinga: 
jau trys dienos,
palaidojoje. Jis mirė ligoninė
je, nuo bado tilo.

Ponia Barbora pabalo, kaip 
drobe ir krito ant kėdės, už
de n gu s į \r(į idą ra n k dm i s.

Asz jam daviau žodi, — 
i Jl - F . /V

kaip mes ji

tose studentas — kad asz par-
duosiii jo knygas ir užmoku
siu jums skold.

Bet Barbora jAu negirdėjo 
,ptiskutięiuš jo žodžius — ja 
isznesze isz kambario apalpu
sią.

Isz rusu kalbos verte.
Du Draugai.

1 ..ii j w

,paskutii>iu6 jo žodžius —
• 4 y 1 A 1 • 1
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NEUŽLIPOMAS KALNAS.
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Qi kokiu ezion motinu,yra 
k vai lu

Jeigu nevaktnoja savo duk
relių, 

Pavėlina bambileis trankytis, 
Kas miela naktis.

Suvis mamytes nedboja, 
Jeigu in kur su szpicleis va

žiuoja, 
Tnrhut velniu ju^zkoti, 

Ba savo mieste negali gauti.
() ka mamele prasta, 

Dukterėles nosis riesta,
Per nuuidruma nepaejna, 

Nepažysta kitu kaip praejna.
Ir da pravardžiuoja, 
Visaip kitas aploja.

< )j. oj, mandra szarka uode
ga pa svyla, 

O ir maiszia nepasislėps yla, 
Daugiau nesakysiu, 

Ant kito karto pasiliksiu.
• • •

In kur tu Elzuk rengiesi, 
Kad teip dabiniesi?

Na t jur biznis in kur norėsiu, 
In ten važiuosiu.

Ne mergele, ne ejsi, 
Pirma diszius sumazgosi, 
Ir tuojaus gult sau ejsi. 

Tu pati mama gal tai padarysi, 
Su musu Džianu iszmiiysi^ 

In platu svietą, 
K u r da neužgyventa vieta; 

Teip tai viena dukrele kalbėjo, 
Motinai in akis szokinojo.

*
Viena mergina pažinau, 

Ta pats maeziau,
Kaip rankoje kokias tai rep

les turėjo, 
Prie pecziaus stovėjo.
l’gnije reples laike, 

Paskui trumpus plaukus raito. 
Tai vėl per įauga iszkiszą

.H‘ M
i■

ii >

■ ■
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Geikie kalnas kuris randasi Kanadoje, t orintis t ik 10,604 
pėdu augszezio, bet lyg sziam laikui dar ne vienas žmogus ant 
jo negalėjo užlipti.

GALVOS SKAUSMAS
Mandagioj draugijoj, niekuo 

met nekalbama 
skaudejima. Bet namii 
turint galvos 
Imti sumigusiam.

galvos skaudėjimuniekas

apie galvos 
sunku, 

skaudejima, ne
trumpai, 

ne

■*

Asz parduodu farmas. Ėsmiu ežia
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimą farmu. Parduodu visokias 
farmas au budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant-visokiu iszmo- 
jkeseziu. > 1 
neiszdirbtu farmu 
adreso. '*•* • .

' Antanas Macunas, 
R. 1, Box 51.

Telpgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

' ’ Sep 2

Irons, Mich.

skausmai arsziausi esti rytme- 
Vel, skausmasežias atsikėlus, 

gali būti pakauszy 
ga I vos.
skausmas

Turint 
dažnai

ar virszum 
inkstu liga 
esti kaktoj

J
j

.1ill

arba pakauszy. Turint sutynl-
m a ant 
genu ai 
mas (

srnegt'uu, voti ant sme-
• vidurinėj ausy, skaus- 

•sti tik vienoj pusėj. Skan
mėgsta ir tikrai tas kuris yra sma kaklo gvslose nereikia su- t 1 1 I v . ‘ ° * . 1 1galvos skaudėjimo auka, 
pelno užuojautos

Dabar, kas yra galvos skau 
liejimas? Tuojaus kas nors gali 
pasakyti, kad, “bile kas žino

1 sKautiejimas. ” 
Tai negeras atsa- 

sunku net pa
su rast i kas 

Kitas 
galvos skaude-

kas tai galvos
• ‘ Negera i.
kymas. Kartai 
ežiam

'r

i c

Ir pagalbos. I
nžsi-j mais/.yti

1 bile 
skaudėjimas.

gydy t oju i 
lai galvos skaudejįmas. 
gal sakys, kad “ 
jimas. tai tik galvos skaudėji
mas, dauginus nieko.“ Ne, gal 
vos s 
galvos skaudėjimas.

Bet- kode! reikia turėti 
vos skaudėjimus ?

Yra daug galvos skaudėjimu 
vedaneziu 

pirmiau-
I .ubai 

supranta, kad 
persurgejimo 

skaudeji-

> t
kandejimas •nėra

ir daug priežaseziu 
prie ju. Svarbu, kad 
šiai suradus priežasti. 
mažai žmonių 
daugumas ligų 
ženklai 
mas.

Galvos skaudėjimas 
paeina nuo sumuszimo lengvai 
suprantamas, bet gali Imti tik- 

skaudejimas

v ra galvos

i

skaudeji-su galvos 
mu. Galvos skaudėjimas turin
tis ryszins s\i smegenų liga daž 
niausiai blogėja nakties laiku 
ir neduoda nii(‘goti. Galvos 
skaudėjimas, kuri kartais jau- 
eziame atsikėlus 
na i yra isz priežasties neužtek

r v t me t i daž-

A e, 
tiktai

uni

kuris

ras, kad kitoks 
reiszkia kad prasižengi priesz 
szvelnius kūno mekanizmus. 
Turi tuojaus jeszkoti priežas
ties. .Jei pats negali surasti tu
ri gauti pagelbininka. 

Didžiuma 
galima

būtent, 
gy<lyt°.i‘L Didžiuma galvos 
skaudėjimu galima iszgydyti 
jei priežastis randama ir reika- 

gal-lingu priežasti surasti

savo gv-

turima

■ I

: I' 
Ii'.

jį
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tinos ventiliacijos ar perszilto 
kambario. Kuomet galva skan
ia vakare, g: 

tini su varginta ar akiu 
dirbimą ypacz tuomet jo

alima kaltinti pro- 
persi- 
s nes

veikos. Nesveikos akis galima 
pagydyt i 
t nomi

(

'sziojant akinius 
galvos

ne 
praszalinant 

skaudėjimus.
Abelnai imant, galima saky

ti, kad yra daug 
gvedaneziu prie 

jinio.

priežaszcziu 
aivos skaude-

Yra smegenų ligos, akiu, nu
jos esti 

skaudoji-
su, ir nosies ir visos 
priežastimi 
mu.
mai paeinanti nuo 
blogo oro, į 
gyme, vartojimo alkoholio ir 
kartais nuo perdidelio rūkymo. 
Visokios inkstu ligos veda prie 
tu paežiu pasekmių nors jos 
yra jau 
kuomet, 
prasideda.

ilirna daug dar paša- 
gaįvos skaudėjimus, 

bet svarbiausia žinoti tas, kad 
galvos skaudėjimas 
jaus ženklu ir 
poruojamas.

i galvos
. Yra kiti galvos skaudeji-

* kvėpavimo 
prasižengimu Vai

s'me, vartojimo

Dideliu kaip kalada,
O tingine. 

Kaip žydo kumele.
Jeigu kur bobele suserga, 

O papraszo in pagelba, 
Tai su piktumu pasako, 

Net akis pastato;
Ana ve, del bobų dirbsiu 

Apie jeises tupinesiu,
O kad ir badu pastipsiu, 
Apie bobas netupinesin.
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gerai insigalejusios. 
galvos iskaudėjimai

i
J
J
id
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Butu gt 
kyti apie

skaitomas

Ten kur Birminghame, 
Mieste nemažame, 

Pusėtinas būrelis yra Lietuviu* 
Nes maža nauda ipz ju. 

Retas kad kas laikraszti 
skaito, 

Tiktai apie munszaine paiso,
Ba kokia naudą dol ju, 

Del tokiu tamsunų?' 
Juk skaito, paskui in szali

Del tokiu tams imu

■*
H 1

■
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* <padeda, 

Tuojaus po tam in kokia ur* 
va nusiduoda, 

Kur apszvieta seme,

nes 
vos skaudėjimas yru pavojin
gu pasekmių persorgejimu, jei 
nepadarysi permainų 
veninio paproeziuose 

Kad suradus kodėl
galvos skaudėjimus, reikia pir
miausia dome kreipti 
skausmo jaueziamo, kur jis yra 
kokiame dienos laike jis buvo 
jaueziamas ir vis.us kitus simp
tomus, kurie su juo pasirodo. 
Kaslink paties skausmo budo, 
jis gali būti drebantis, lengvas 
arba gali būti pęroksizminis- 
tai yra, atsikartojaiitis perio- 
diszkais tankumais ir gali būti 
isz prežastięs judėjimo ar pa
dėties. Drebantis galvos skam 

isz 
visu, dažnai reiszkia persižen- 
gima valgyme, kartais valgant 
perdaug mėsiniu valgiu, krak- 

—— arba, 
kartais, perdaug visu trijų. Ki
tais sykius, gal būti isz prie
žasties, Ipid valgis personas arf- 
ba pagodos. Drebanti galvos 
skaudėjimas gaji būti ir isz 
priežasties didelio kraujo 
spaudimo, nežiūrint koks val
gis neimtu.

Kaslink galvos skaudėjimo 

tik vienoje •puseje,

in būda

ti, vienos per 
tos tuojaus.

■"

dėjimas, papraseziausiais i

O kaip buna per daug tai 
iszveme.

v;
"i

GYVENIMAS SZVENCZIAUSiOB 
MARIJOS PANOS,

yra pavo- 
neturi būti ig- 

Yra tai simpto
mas, i r neturi būti 
kaipo liga.

Žinoma, galima nueiti in bi
le kuria vaistine ir paprasti 
vaistu galvos skaudėjimui. Ga
li tau isztiesti visa eile visokiu 
gyduolių nuo galvos skaudėji
mu, visos garantuoja iszgydy- 

pusva landi, ki- 
Yra daug vaistu,

praszalina galvos skaudėjimus 
laikinai, bet mirtis dažnai bu
vo pasekme, o ne iszgydymas, 
tiktai galvos skaudėjimas su
stabdytas, bet liga ir priežas
tis vedanti prie jos nesustab
doma, ir taip plėtojasi, kol pa
dėtis pasidaro pavojinga.

Todėl niekuomet nereikia ig
noruoti galvos skaudėjimu. Jei 
negali ju iszvengti reguliari- 
niais paproeziais, valgant tin
kamus valgius, ventiliuojant 
miegamus kambarius, ofisus ii- ' 
darbo vietas,tuomet gali žinoti, 
kad Jau blogai yra.

Visas pilnas apraszymas apie
Gyvenimą Stv, Marijos PnaoC 
95 puslapiai.
Preke au prisiuntimu tiktai S5o.

Puiki knygele.

fti. Z

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

•y 
f

Ir vėl dvi sanvaites,praslin
ko. Ponia Barbora sėdėjo savo 

ir Skaito 
francuziszka romą na. Jos akys 
buvo apsiverkuaios. Inejo tar
nas ir padavė jai kęrtele.

suszu-

inio p.
— nepatenkinta puikiame buduaro

— Kas ton tokiu? — paklau- , 
se generolas.

— Vėl tas studentas 
Semenienes!
atsake Barbora. — Taip szian- 
dion nepatogu! Asz juk ji kvie- 
cziau ateiti pusrycziu metu... 

, —. Eh bion!
I
dabar darysite)?

qu’allez votis 
faire maintenant (gerai, ka gi 

Juk negali
ma dabar — bumbtelėjo gene
rolas.

— Asz jau apsirūpinsiu, — 
atsake p. Barbora, keldamasi 
isz užstales. — Papraszykito 
ji Ui generolo kabinėta, — krei- 
pegi ji in tarnu.

— O, Bestuvcvas! — 
ko ji — Praszykite!

Inejo aiigsztas ponas,Inejo aiigsztas ponas, kuri 
mes jau matome geležinkelio 
stotyje, laikanti didele saldai
niu dežo.

Kas jus ežia atvijo ? — ta- 
generolione pasitikduipę..

sveczia. — Ot, kaip gerai, Ir 
kaip mano vyras apsidžiaugs!

[J # ' 1 1

re
Ot, kaip gerai, Ir

*

ROYAL MAIL
1N IR ISZ LIETUVOS.

moliniu ir cukriniu IValgiu Gaminimas.
a...... .JNamu Fnziurejimąs

K®i“ s 
privalą turėti aria 72“ 
ir ji turėtu tastis kiek-

°ORBITAM
"ORCA” :

I '* l , *T .i *

j “ORDUNA”
; “ohxq;* ,

Tie laivai yra nauji ir moder-
* niszki visame. Geriausi del juru 
S ktiiu&M, žinoml del gero patsr- >

navimo ir vitody* visoms. Geras . 
ir užtektino valgio paduodamas 1 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 1

• minioj motęres vaikai gauną 
specials patarnavima.

v BOYAt MAIL STEAM

"OHXQ”

navimo ir. vteome. Garai b

•padala patarnavima.
BOY  At MAU. ST1

i pnwii . i PACKET, Q0MWJII, 
M BroMlwy, - .. -

( arba pu ▼fatlniiui agentna.
1 AM ’ " I >

i

r

I«fk, %

ba pagedęs.

didelio

buvimo yiętos — jis gali būti 
labiausiai 

smilkiny arbit tiktai kaktoj, 
dažniausiai Virsz akiu.

.. . ■ i ■ 1 :• '■
Tdkio

Kreipkis prie gero gydytojo 
kad jis suraktu galvos skaudė
jimo priežasti.

—Foreto I^n^ua^o Infpr. Service.
*

if 'i11;y ' ,*

j Skaitykite “Saule”. H f Į* .P* lu

f 4 m

V' .■l'X 4 4

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklines apdarais. Prs-

/ kei|iktai',^bVv-<k<-";u'
w. p?

' — 4

11.80 -cJ.
MAHĄNOY CITY. FA.
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10-ta LIETUVIU DIENA 
PENNSYLVANIJOI.

— Visos kasyklos Readingo
kompanijos nedirbo Subatoj ir kili ir Carbon apskrityse ir isz 
Panedeli. Kaip girdėt tai szi- 
tos kasvklos ketina dirbti tik 
ketures dienas ant 
per visa Augusto menesi.

— Koncertas nauju vargo-
publika 

buvo visame užganėdinta.
t Praeita Petnyczia

nu puikiai nusisekė,

mirė 
Autose Luckuviene 46 m. senu
mo, pati Vinco Luckaus nuo 
433 E. Mahanov St.
n i ūko sirgo tik 
Nedėlios. Paliko 
toros ir 3 sūnūs.

Lietuviu kolioiiijos SehuyL

KAIP PLAUTI
SZALDYTUVA.

.. -....- I-v - ....——i------------

JUOKAI.
»k»w<biihwWw»iii^ii.ii.. . n. mifii »......  *..

Nenaudingas sveczias.
*r

kitur va 1st v-

Godus Žydas ir Geras Iszmintingas Szuo.
Pamokinimas.Petriene savo Hunui Juozu

kui, parengė varduvių iszkil- 
mes ir susikvietę daug svecziu. 

paskirtu 
mažam

szi-bei ta

Direktorius vienos mokslai- 
nos Bostono, Mass., Amoriko, 
turi szuni paojnanti isz dunsko 
sztamo, kuri iszaugino isz ma
žens ir praminė “Sport.” Buv<( 
tai puikus szuo, svoro apie 124

Tėvas, kurs turėjo du vajku, 
parsivežė namo 
negalėjo 
ginezijosi 
klauso. Tėvas matydamas vai
kus besiginczijairt, pasakė, kad 
kate parvežė abiem, l’ž valan
dos iszgirdo už duru kates riks

Prnveresi dųi'is pamate 
mažasis vaikas užsistojęs ant 
kates uodegos.

Tėvas. — Ka. dabar? 
mini katei uodega?

Vaikas. — Asz stoviu ant sa
vo dalies, bet mano dalis labai Jonuką ant keliu ir žiūrėdama 

in ji, klausia:
— Kas tau diyve tokias gra

žias akis?
— Hm... Man jos atėjo sykiu 

atsake jis.

kate. Vaikai 
kate pasidalinti ir 

katram kate pri-

Szaldytnvas arba paprastai ' 
vadinamas “ico-boxis” turi 
būti iszyalytas kas savaite, 
tuomet kada jame yra mažiau- 
šiai ledo. Keikia pirmiausiai ji 
isztuszf int i, i 
visus valgius, 
mus reikia jas plauti; karszta- 
me muiluotame vandeny, pi’is- 
kui nuplovus 
wiusai uuszluostyti. 
mn, reikia 'isžimti triubelo ir 
(am tikru ilgu szepecziu isz- 
plauti vidų su karsztu vande
niu. Jei negalima jos iszimti 
visvien

r iPemisylvanijos 
beje rengiasi su didžiu pasiry- 

sanvaites žimu ir uolumu prie garsios ir 
istorines lotos Lietuviu Dienos 
Kugpjuczio (August) 15ta die
na Lakeside, Pa.

Jus broliai ir sesutes - Lietu
viai ir Lietuves gerai atsime
nate smagiai praleistus laikus 
ana meta Lakeside. Sztai pra
slinko ir kiti metai; sztai atėjo 
kita proga susieiti su savo pa
žystamais draugais ir giminė
mis. Jus atsimenate tuos malo
nus inspudžius prie gražaus 
Lakesides vandens kranto; be- 
abejo ir sziandiena malonu da
rosi. Manome ir sziandiena au
syse girdžiusi putkios muzikos 
atbalsiai isz anų. Ar ne links
ma atsiminti kaip jusu parapi
jos chorai ėjo in lenktynes kas 

smarkiau padai
nuos; kas mokes publika suža
vėti. Jus atsimenate kaip musu 
jaunuoliai base-bolininkai isz 
Szenadoriaus susirėmė su Gir- 

razbainlnkais base-

ice-box is , J

sa vaite

isziniant leda ir 
, lydomus lenty-

tna.

Nahasz- 
praeitosnuo

vyra, 5 duk-

ANT PARDAVIMO

autNamas 
persiduos už prieinama 
nes locnininkas 
apleidžia miestą, 
ant adreso.

1021 E. Mahanov Avė., 
(t.64) Mahanoy City, Pa.

czverties loto 
preke 

greitu laiku 
Kreipki! irs

gražiau i r

tyru vandeniu, 
Jei gali Kam

Svecziai visi rinkosi 
laiku ir 
Juozukui,

kiekvienas 
atnesze

dovanu. Atėjo kaimyno sūnūs, 
Juozuko draugas ir nieko 
Juozukui neatnOHze. Juozukas 
pažiūrėjęs in savo draugu pri
bėgo prie motinos ir sako: — 
Mama, atėjo ir Pauliu Petras, 
bot nieko neatnosze, ar priimti 
ji ar ne.

ir

Teta pasisodinus trijų metu

Didelis Atidarimas y: 1 
Naujo Sztoro

Subatoj 9 Augusto
progaCzia turėsite proga pirkti 

\isoki tavora už stebėtinas pi- 
gfas prekes, pigiau negu kituo- 

Visas tavoras 
parsiduos už rj 

specialiszkas prekes.
teipgi viso- tj 
vyru, mot<‘- 

szlebiu.

se sztoruose.
naujam, sztore

Visoki

sietu.

daigtai (h l namo, 
kiu apredimu del 
ru ir vaiku, kaipo tai 
marszkiniu, paneziaku, abrusu, 
staltieses, darbiniu pirsztiniu

. Visokiu puodu, viedru,
enamelavotu ir blakiniu daigtu 
ir visokiu kitokiu daigtu rei
kalingi namuose' galesite pirk
ti labai pigiai. Kožnas atsilan- 
kusis atida rymo dienoje aplai- 
kys puikia dovanele. 'Poelel at
lankykite nauja sztora o patys 
persitikrinsites kaip 
giai galesite pirkti.

Norke\ ieziaus

viską pi-
Visiems

ard\ i lies 
bolininkais. Žiūrint iii tuos mu
su jaunuolius 
musu levynes kareivius, 
tuvos kariuomene besimnszant 
su prieszais — Rusais, Vokie- 
eziais ir Lenkais. Ar m» malo
nu darėsi kuomet musu jaunuo
liai basebolininkai paeini' vir- 
szu ir priesza pergalėjo?

Tai gi broliai ir sesutes, toki 
jusu inspudžiai isz anų metu. 
Szimet dar smarkiau rengia
mės prie Lietuviu dienos. Prie 
patogumu 
dast at vi a 
(

tartum matai
Lie-

ir pasilinksminimu 
puikiausia ir di- 

Ižiausia szokiu svetaine in ku-
ria sutelpa 3000 suvirsz žmo
nių. Palengvinus jum atvažiuo
ti in I.akeside Kugp.
15ta Lietuviu dienos komisija 
jszrupino special trains ir gele
žinkeliu kompanijos duoda pi- 

’ gesuins tikintus.
'Taigi- broliai ir

lauksime jusu
Lakeside 15la diena August 19-
24. Viskas prirengta. Ka jusu 
szirdeles panorės, ta ir apturės.

Atsiminkite, Aug. 15, 1924— 
visi kaip vienas — in Lakeside 
ant Lietuviu Dienos.

1 Jet. I>ienos Presos

negalima 
reikia gerai iszplauti. 

Nors ten tik lasza vandenio, 
bet ten priauga organismu, ku
rie kaip tik tokioje tamsioje, 
sZaltoje vietoje labai plėtojasi. 
Bliudas kuriame inlasza van
duo taippat turi but gerai isz- 
plautas verdaneziu vandeniu. 
Szaldytuvo vidus turi būti ge
rai iszplautas muiluotu, karsz
tu vandeniu, ir -sausai isz- 
szluost vi as. 
mažu smailiu 
krapsztyt i.

Blokines dėžės, kuriose duo
na laikoma ir 
szus dalykai, 
laikomas turi būti 
plauti ir iszdžiovinti, 
prileidus pelams veistis.

Kiek tik galima, .szaldytavus 
reikia szvariai užlaikyti, gerai 
juos prižiūrint. Nuplauk leda 
priesz indesiant ir žiūrėk kad 
visi valgiai laikomi uždengtuo
se induose. Niekuomet nereikia 
padėti karszto valgio, 
dažnai žiūrėti kad 
padėtas negenda, ir jei kas isz- 
sipila, turi Imti tuojaus isz- 
szl uostoma.

■sausai 
Kampus re ik ia

pa ga Inku isz-

kiti tam pana- 
tik valgis 
gerai isz- 

kad ne-

kur

Keikia 
valgis ten

rėkia.

Vaikas vakaro parbėgės prie 
motinos, sako:

— Mama, asz visa diena bu
vau su tuo kaimyno vaiku.

Motina.
riai ? Juk jis kitaip 
kalbėti kaip tik latliszkai.

Vaikas. — Tas niekas, bet 
jis bovinos lietuviszkai.

Ka-gi tu ten da- 
nemoka

su galva,

vaikuEarmoris pastebėjos
inlipusi obeliu ir sako:

— Ka. tu ten dabar darai ?
Nieko.Vaikas — Nieko. Tamstos 

obuolys nupuolė, tai

Tūlas žydelis atėjo pas poną 
su kokiu tai reikalu, o užtikias 
ji raszanti ir nenorėdamas jam 
perszkadyt darbo, atsitraukė 
adbulaš in prioszpakaju, idant 
palaukt pakol ponas nepabaigs 
savo darbo. Žydas užtemino 
stovinti buteli su arielka ant 
stalo; prisiartinias prisipylė 
stikleli pamažvli ir iszgore, ne
trukus antra ir treezia. Ponas 
sėdėdamas priesz zerkola viską 
mate ir nutarė Žvdeliui duoti e
gera pamokinimą idant neimtu 
kas prie jo nepriguli. Inejo in 
prieszpakaju, žydelis klonioje- 
si ir kalba, jog nenorėjo ponui 
perszkadyt ir pradėjo kalbėti 
abudu apie reikalu. Tame inej- 
na lekajus, o ponas užklausė jo
jo, del ko paliko ir nepadėjo in 
szali tuja trucizna su buteliu? 
— dūduodamas, — da gali kas 
atsigerti, pamislinias jog tai

vienas 
bandau ji pridėti.

sesutes —
atvažiuojant,

Komisija.
gerai žinoma
sena vieta

408 W. Mahanov St.
Maha no v Cit v. Pa.

ISZMINTINGI ŽODŽIAI.

(t.64)

◄ Paulina 
įmes .

Nedeline Ekskurcija in 
IN

NEW YORKA
10 AUGUSTO

'Specialia Treinaa Subatoa Nakti
* hz Ryte
'Shamokin...............................12:01
JMt. Carmel......................... 12:10
i Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke (Liberty St) . . 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

IM TEN IR 
ADGAU0S$4.00

Ant Readingo Geležinkelio

ANT RANDOS.
Duonos kepykla ir namas 

gyventi ant randos. Kas moka
te ta darba duona kepti atsi- 
szaukit ant adreso.

Juozapas Uodaitis

Žmogaus

neragavo

gyvenimas 
yra sunkus, bet kantrybe ji pa
lengvina.

— Tas, kursai
savo gyvenime kartumo, neži
no kas tai yra saldybe.

ANT RANDOS.
Didelis sztoro ruimas Frack

ville, Pa. 16 per (>0 pėdu didu
mo su sziluma,
bile kokio biznio. Antros dury 
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

tinkamas del
S

Kanda neper-
Atsiszaukite tuojau

(t.f.)

\V. Zola lieka
25 N. Lehigh St.

Eraekville, Pa.

GERAS PIRKINYS.

Dubeltavas namas parsiduo
da Tamaipia, Pa. už $6,400. Di
delis 
adreso

Michael V. Wolfe
(Vilkaitis)
336 Arlington St., 

Bell Phone 193J, Tamaqua, Pa.
ANT PARDAVIMO

Balberio fikszczerei, du krės
lai, zerolai, szepos, kirpimo ma- 
szinos, britvos ir teip toliaus. 
Viskas geram padėjimo. Gera 
proga pirkti pigiai. Kreipkitės 
ant adreso. t.f.

521 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
bottling works

kiemas. Kreipkitės ant

Namas ir ubottling works” 
biznis, ant Sunbury St. Miner
sville, Pa. Apie daugiaus infor
macijos keipkites ant adreso 

Mrs. Kvainauckas 1 < T7I _ .T C11

ANT PARDAVIMO
Du lotai įmesto Port Carbon, 

Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu .30 pėdu ploczio 

Arti prie
Atsiszaukite 

(t.f.

per 135 pėdu ilgio.
visokiu darbu.
ant adreso.

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

Ka raaio apie knyga “Tukstantia 
Raktu Ir Viena”

Gerbiami Tamstos:— Szluom! duodu 
tlnoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena“ kuria man prl- 
aluntet, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisluncziu tamstoms mano pads- 
kavons kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs) 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebe- 
tinua apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras -skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju ui puiku kalendorių ka man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenimo. Viso gtaro velljentls pasi
lieku “Saules“ skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Cohn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minotos knygos tai prisiuskite |2 
ln “Saules” iszlelstuves o gausite tuo- 
jaus »er paeita.

DA TURIME SZIMTUS PUIKIU 
SIENINIU KALENDORIŲ.

Da turime kelis szimtus Sieniniu 
Kalendorių (Keturi Kalendorei ejna 
in seta) ant szio meto. Yra tai labai 
Puikus Kalendoriai, kurie privalo ra
stis kožnam katalikiszkam name.

Katrie vėlintu turėti tuos puikius 
kalendorius arba kam kitam nusiunsti 
tegul prisiunezo Doleri o mes tuojaus 
iszsiunsime ant paduoto adreso.

t
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Knygos Didumas 6% per 9%. VflilrHhov <ttO 
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lakstantis Naktų 
irViena

arielka.
Žydas 

persigando ir užklausė: - 
tai labai didele trucizna?

— No toip labai,

t a i iszgirdias baisoi 
__i 4 p 
•> ? i

svaru ir buvo laimi drūtas. Pn- 
gelbėdavo jisai 
padory.steje; nesze dantysią 
gurbą su maistu, atneszinejo 
isz skiepo anglis ir 
trauke vežimėli su 
hems, pavežydavo 
savo pecziu ir panaszius patar
navimus at įdavinėjo.

Sportas buvo didžiai supran
tantys szuo: viską kas namie 
laresi apeitinejo ji. Jeigu kas 

narniszkiu apsirgdavo tai 
Sportas jaute prie lovos ir vi
sokiais budais stengėsi parodyt 
savo jauslus. Jeigu 
atejdavo tai Sportas bėgdavo, 
in mokslaine, paimdavo lazdele 
ir skrybėlė savo pono ir lojimu 
ir szokinejimu davė suprast 
jam i 
namo.

lankei ir gaš
li e.sze 

maistu,
bulves, 

snnkenv- 
vaikus ant

i 
isz

jauslus. s veržias

nes nuo 
vieno stiklelio nieko nekenktu.

— O kaip du ? — klausė 
Žvdas.

— Jeigu du iszgertu, tai 
reiketu greitai gelbėt.

— O kaip tris iszgertu? — 
užklausė žvdas vos stovėdamas 
ant kojų.

— ()-ho, — jeigu tris isz
gertu, tai jau neimtu jokios pa
ge! bos!

Žydas tik bumbt ant žemes 
ir apalpo isz baimes.

Ponas paliepė lekajui atnesz- 
ti aliejaus ant sujudinimo vi
duriu, kuriu
Žydui, jog tas per kėlės dienas 
neužsege knypkiu.

Nuo to laiko Žvdas 
doriavo svetimoje 
niekad nejudino svetimo daig- 
to kada ateidavo su reikalu.

<r <-s

nemažai uždavė

negaspa
st u boję ir

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

Tszsiusimo teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplankysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBAfNOTOS 
DEL PIANO
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TURYNIS:
Sccita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka

Grieke už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susintą ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin-

yh. . * if U.'f’ ' T •

tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsto 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte

Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Pade-Espan Valcas 
Noriu Miejfo Polka 
Helena Polka , 
Mojavus Vainikas Polka 
Rasluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonele Polka 
Ilgėjimas Tėvynes Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkoles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
prisiuntimu tiktai 75c.

lave 
idant kagreieziause ejtu 

(I romą t as 
ežius isztniukinėjo 
sziui isz ranku 
namo savo ponui.

Viena diena Sportas apsirgo 
ir pavėlinta jam gulei ant sof- 
kos. Minksztas guolis labai pa- 

, o kada pasveiko, 
alpdavo ant sofkos. Karta 

ponas gulinti pa- 
?, ar ve- 

Ant tu žodžiu Spor- 
pri: 

merke akis ir pradėjo stenėti 
rodos ant tikrųjų sirgo... Kada 
ji už tai nubaudė už nudavima 
serganezio ėmėsi ant kito bu
do: Kada iszgirsdavo, jog kas 
tokis ateina, akimirksnije nu- 
szokdavo nuo sofkos ir atsigul
davo ant grindų ir nuduodavo 
nekaltu. Bet už tai būdavo la
bai paklusnus. Karta ponas ji 
sumusze už tai, kad atėjo in pa- 
kaju su purvinom kojom, po 
tam nuvede ji prie duriu ir pa
rodo kaip nuvalyti kojas ant 
sziaudinaites priesz inejima in 
pakaju. Nuo to laiko, jeigu kar
tais nebuvo sziaudinaites prie 
duriu, tai Sportas lodavo teip 
ilgai, pakol jam nenuvalydavo 
ko j u.

Sportas nekenkdavo 
barniu ir musztyniu. .Jeigu su
tikdavo muszancziuosius žmo
nis, puldavo in ju pulką ir lo
jimu juos iszskirsdavo. 
jisai dideliu apgineju 
paregėjus 
koki žmogų muszanti savo ark
lį tai tuojaus pribėgdavo prie 

Į jo ir visokiais budais parodine- 
jo savo neužganadijima isz to
kio neiniela.szirdingo pasielgi
mo. Jeigu žmogus nepaliauda
vo plakti, tai Sjuirtas szokdavo 
ant jojo priversdamas ant pa
lioviau) plakimo arklioi Karta 
iszgelbejo kūdiki isz dega n- 
ežio namo už ka aplaike auksi
ni medali nuo valdžios.

ir laikrasz- 
groniatne- 

ir nuneszdavo

t iko Sport ui 
ir g 
užtikias ji

Kas tai Sporteszaukc: “
la >ergi ?”
t as iszsit ios<» kaip ilgas,

jokiu

Buvo 
arkliu; 

koki farmer i ar kita

s..

•i
X

Preke su
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO

sunamas 
ir kitokios

Naujas G ruimu 
skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma i nsi kraustyt i. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Pino St., 
Mahanoy City, Pa. 

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fotniezius. automobilius Lt.

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

Insziuriniu

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa._______

■... $ ■ 1 I • 13BMRFI
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. 
m . y • vn v i n •

t

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-ezia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- >4 «« M <hA«Mb A. AM A A. I*




