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ATSIMOKEJO JAM PO 18 
METU KENTEJIMO.

.Jersey City, N. J. — Elzbie
ta Duttenberg, 59 metu,
palicije uždare kalėjime 
perszovima savo vyro, 
apie kentėjimus kokius kente 
per asztuoniolika metu. Porele 
buvo vedus 30 metu, gyveno 
sutikime dvylekn metu, bet po 
tam prasidėjo nesutikimas. Vy. 
ras jaja plake ir visaip konia 
kožna diena iszmusze visus 
dantis o ana diena norėjo su- 
kapot su kirviu. Vargsze nega
lėjo ilginus dalaikyti tuju pa
niekinimu ir lakiniu, o kada isz 
ėjo pasiimt kirvi, iszbego ir 
szove iu ji du kartus.

NETURĖJO NIEKAD DAK
TARO, TURĖJO 104 METUS.

Marshfield, Wis. — Prospe- 
nesenei 

mirė ana
rasr Brauckaine, kuris 
pabaigė 104 metus, 
diena ant savo fanuos. Senu 
kas džiaugėsi gera sveikata ir 
dirbo kožna diena, bet tris die
nas adgal apsirgo staigai ir mi
rė. Neturėję jisai savo gyveni
me jokio daktaro ir niekad 
priesztai nesirgo. Rūke tankei, 
daug vaikszeziojo ir gere 
mine kuria pats varydavo.

na-

1522 W.

LENGVAS BUDAS GAVIMO 
PINIGU NUO MOTERIŲ.
Chicago. — Palicije uždare 

Jcalęjimė,J. Jų)jga^l433 Jįmma 
ulž., ir Adoma Bartoszeviczin, 

Walton uly., už ap
gaudinėjimu moterių ir apga
vi ngu budu 
juju pinigus.

. Jurgis toip ilgai svilino pas 
naszle, Jnnglienia, pakol neisz- 
viliojo isz josios 67.5 dolerius, 
prižadėdamas su ja ja apsives
ti, bet kada pinigus turėjo 
rankoje dingo vargszei isz 
akiu, l’ž tuosius pinigus pirko 
sau grosersztori ant 1433 Wal
ton ui vežios.

Bartose vieži us 
draugu Jurgio, pamokino ji 
kaip gali gauti lenvu budu pi
nigu nuo “kvailu bobų” ėmėsi 
szturmavot szirdi kokios tai 
Ufbauskienes nuo kuriuos isz- 
gavo 700 doleriu. *

Dabar abudu uždarvti kalė
jime ir lauke nusprendimo su
do ir bausmia už apgavyste.

iszviliojima nuo

pinigus
vargszet

būdamas

PERSZKADINO BROLIUI 
NUSIŽUDYTI.

(’liicago. — Isz nežinių atėjo 
atlankyti savo broli Adoma 
Adamski, 26 metu, ir kada irt
ojo in kambarį, suvim le 
surasdamas savo broli
vos pusgyvi su guminiu paipu- 
kia dantysiu. Brolis drive

• • • i

gaza, 
ant lo-

žino 
policijai kuri atvažiavo su dak 
tani ir su pagelba pulmoto- 

A domu i gy- 
norejo atimti 

gailesties kad 
jojo paeziule ji apleido.
GYVENO SU SAVO DEDE 
KAIPO MOTERE SU VYRU.

Milwauke, Wis. — Ana die
na stojo sude Walter i s K’ocob 
ir jojo pati Araminta, kuri teip 

Motina 
du k te-

riaus iszgelbejo 
rasti. Adomas 
sau gyvastį isz

rs.

gi yra jojo seserų ne. 
apskundė savo broli ii 
relia už nepadoru pasielgimą 
ir gyvenimą be szliubo.

Porele Užvažiavo in Tipton, 
Indiana ir nuo to laiko nieko 
nebuvo apie juos girdėt. Moti
na nutarė sujeszkoti nedorg 
broli už pavogimą josios duk
ters ir po dvieju metu pasiseko 
R. Stausburienei sujeszkoti 
juos. Porele gyveno kaipo vy
ras sn moteria ir turėjo dvieju 
metu kūdiki*
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JESZKO BANDITO.
George Dempsey, kuris 

žudo R. Diehey, expresini siun
tini ir apilesze truki arti Glen
coe, 111., yra jeszkomas po visa 
Amerika per palicije, bet, jojo 
lyg sziam laikui da nesueme.

NUŽUDĖ MINISZKA.
Xew t ini, Minu.

Kiminą, dažiuretoja
’. Aleksandro prieglau

doje, likos niiszanta ant smert 
Juozą l’iiezner, 

kuris badai buvo nepiln
to.

Badai Ihiezner

cesini 
senu žmo-

mil '

per 35 met u, 
o pro

buvo tosios 
nuomones, buk ji sesuo Ermi 
na norėjo nžtriieyt. Pamiszelis 
likos uždarytas kalėjime.

ARESZTAVOJO, 9 LIETU-
VIŪS UŽ SUARDYMĄ 

SUSIRINKIMO.
Montello, Mass. — (’zion in- 

vvko Litiiviu Pilii'czin Kliubo 
susirinkimas, 
nauju Kliubni valdyba, kur bol 
szeviku buvo tikslas, 
statyti savo szaiininKus, o 
ypacz in dabartinio pirmininko 
.Judeikos vieta padėti savo sza- 
lininka,kad tokiu budu dasiga- 
vus in Kliubo iždą ir kad visa 
Kliubo turtą paėmus iii savas 
rankas galėtu szeimininkauti.

Kadangi jau buvo žinoma, 
jog bolszevikai triukszino ke
liu stengsis užvaldyti Kliuba, 
tai in minėta susirinkimą buvo 
paszaukta policijos, kad prida
botu tvarka, 
rinkimui, tuoj

kud iszrinkti

kad in- 
sza liniukus,

Prasidėjus snsi- 
bolszevikai pa

reikalavo, kad Judeika atidno- 
‘ "" ’ i antspaudu ir 

ir pradėjo 
I’olicija bol-

tu jiems Kliubo , 
kitus dokumentus 
kelti triukszma.
szevikns perspėjo, kad .jie nusi
ramintu ir svarstytu Kliubo 
reikalus, o jei 
tai pirmininkas uždarys 
rinkimą. Bolszevikai to nepa
klausė ir vis keli* triukszma. 
Tada policija matydama, 
su jais kaipo su žmonėmis ne
galima bus 
tuoj griebt' 
už ap\ kakliu ir in belange 

sekanezius 
S.A. Smith., 
\’ncas Sabeika, 

Jonas

gabeno 
ežius: 
gon is, 
Szinuiitis,

svarst v t n 
to nepadarys, 

silsi

susitaikyti,

kad

tai 
t riukszinadariains

nu- 
tavorsz-

Petras Pa-
J urgis 

Pllipauskas, 
Simas Branda, Steponas Krinti
cziunas, Kazys Vase! ir Juozas 
Mikėnas.

T. 
ra,” 
kai imasi, kad sudemoralizno- 
ti lietuviu organizacijas.
UGNAGESIAI ISZGIALBE- 
JO KUNIGĄ NUO SMERT.
(‘hieago. — Ugnagesiai isz- 

gi aibe jo gyva st i kunigo J. P. 
Suerth, kada senukas inbego in 
deganezia bažnyczia Sz. Fran- 
ciszko iszgialbet Si 
menta ir kitokes brangenybes 
nuo altoriaus ir 
per durnus, 
nakti skiepe ir 
ant 250 tukstaneziu doleriu,

Kai matote, raszo “Sanda- 
kokin priemonių bolszevi-

raszo

I ,

r. Sakra-

likos apimtas 
Ugnis prasidėjo 

padare bledes

PAGIMDĖ KŪDIKI ANT 
ULYCZIOS. ’

Toledo, Ohio.Toledo, Ohio. — Iszejns in 
miestą pirkti reikalingu daly
ku, staigai apsirgo sztore laid-
vika Patervickine, melsdama 
dažiuretojaus sztoro idant tele- 
fomiotu in Rgonbuti idant pri
siimsiu ambtilansa. Pakol am- 
bulansas atvažiavo, mot ere su
krito ant nlyezios Adams o du 

padare aplinkuipalicijantai
jaja rata, tuom kart ambulan- 
sas pribuvo ir indejo moterių 
su kūdikiu ir nugabeno 
<r r>
tu. Pagimdo sūneli, kurio 
sitikejo net nž menesio, bet 
garnys atlėkė greieziau ne 
kaip si

y-

* Loudon. —+ 
sunaikino keliolik 
burne, Australijėl padarydama 
bledes ant milijono doleriu.

Pittsburg, Pa. — 
anglekasiu sugryžp iii 
Per straika neteko $3,827.759 
ir neiszkasta 850,000 tonu aug
liu.

Russell, 47) metu ir jojo motore

London Baisi viesulą 
a miestu Ro-

1 1,000 
darba.

Rockville, N.I. John

in Ii- sudege aid smert degaueziam 
fonbuti. Motina turi vos 19 me-, name, bet penki

no-
net 

at leke
iu mane.

BURDINGIERIS SUIMTAS 
UŽ ŽUDINSTA.

- J. Pia- 
prasimi- 

radosi

vaikai
gelbėjo ir iszliko gyvais.

>)k

iszsi-

greieziau

Kall River, Mass. - 
keviez arba kitaip 
nias Pankulinas kuris 
ant burdo pas M. Denkova. 
3774 Detroit uly., likos 
tavotas nž nudurima gaspailo- 
riaus per Kalėdas, o kuris mirė 
in dvi dienas ligonbuteje.

M.
a resz-

Sunbury, l^u
,m.m

Per apsi
vertima juju automobiliaus 
kuris užsidegė, keturi sanarei 
szeimvnos Jono Twadv isz 
Shamokn baise i apdege ir kaip 
rodos mirs.

London. — Garsus rnsisz- 
generolas K u romi t kinas

i

kas generolas Kuropatkina 
kuris likos smnusztas per Ja 
ponus prie Mukdeno 1917 mete 
mirė ana diena nžmirsztas nuo 
visu mažam hbi.siszkam kaime- 

I liję dideliam varge.
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Daktaras Povylas Ileyl, phisiztas 

užsiima svet imu viso svieto,.saules, menulio ir 
randasi 35 pintas po žeme.

prie Suv. Va 1st. bju-
mus svarscziu, 
Žvaigždžiu. Jojo dirbtuve randasi 35 pėdas po žeme.
szymas api(‘ jojo darba butu per ilgas ir nesuprantant is del 
------- ----------‘ nesupranta apie astronomije.žmonių kurie

NUODYJIMAS ŽMONIJOS
Yra visokį pikti papratimai. 

Nes niekiausiu papratimu yra 
girtuoklyste.

Girtuoklyste yra didžiausiu 
via baiseis nuo-

visada

nevidonu —
dais cielos žmonijos.

Girtnoklvste buvo 
priežastis papiktinimu, demo
ralizavimu ir nupuolimo kež
uos tautos.

Girtuoklyste buvo priežastis 
nupuolimo rymiszkos ciesorys
tes, kuri konia ciela svietą val
de.

Girtuoklyste pradangino Lie
tuva ir Lenkija.

Girtnoklvste
penu;

mužikus užlaikinejo tamsybe- 
ja, apduininejo protą, stuinda-

g‘<.

kus nuo
atskiri' muži- 

girtuoklyste

vo in tinginysta ir vargti.
Girtuoklyste sunaikino dvar

ponius sunaikina sveikata del 
daugelio.

Tas pats
A me rike.

Per girtuoklyste ne 
neteko darbo, ne teko sveika
tos namie užeina barnei, musz- 
tynes, žudinsta.

Nub senesniu mokinasi jau
nesni. Da mokykloje o jau atsi- 
1 an k i neja in karezema —- jau 
moto centus ir mokinasi pikto.

Didesne dalis pusgalviu, tai 
paeina isz girtuokliu tėvu.

.Dldesnjs skaitlius namie pa- 
vargeliu — i '

sziaįdien dedasi

vienas

tai vis per girtybe.

Paklvdusios
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AMERIKONISZKA FLOTA ANT MANEVRU KUBOJE.

*

A nierikoniszka 
inlimk<‘je Kuboje. Po sunkiam darbui 
geru alueziu kariszkoje kantinoje kur 

yra smagiausia.

tlota szim<‘t daro maia.'vras Guantanamo 
pasidrnt ina 

aliniu gaut i \ i>ko kas
laivoriai

<

laivorini

Isz Visu Szaliu
BANDITAI ISZŽUDE VISA 

SZEIMYNA. ‘itung
Rymas. — T

Cagliari, Sardinijos, 
buk nežinomi banditai insiga- 

gy-

relegrainai isz 
pranesza

36 METAS

ISZ LIETUVOS
^.1
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NUŽUDĖ VAIKINA.
Jūžintai, Kokiszkio apskr. — 

Lapkriezio 27 d. Juiintu mies
to ir Bajoriszkiu 
szei kos,
vaikina N. primnsze 
jingai peiliu sužeidė, 
kos via laikomi 
|)iježiiira.

kaimo mu- 
pasivije kelyje jauna 

ir pavo- 
M nszei-

po policijos 
Geda južintiszkiam 

tersztis save juodais darbais.
JUODRANKIU DARBAI.
Rokiszkis. — Lapkriezio pa

baigoje J. Szczuka, žymus pra
monininkas gavo laiszka, kad 
nunesztii 5,000 litu ant kokio 
tai jiems žinomo akmens. Sz- 
( 
( 
(
atėjo 5 vyrai, kuriu tris suėmė, 
o du pabėgo, 
džiama, kad nckurie 
rikonai gauna tokius laiszkus.

UŽSMAUGĖ KŪDIKI.
Panemunėlio 
— Gruodžio

•zttka ta pranesze slaptai poli- 
•ijai, kuri ėjo savgybon. Num
irtoje dienoj prie akmeniodienoj prie

rpKaipgi yra gir- 
ir A nie
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vo in tula narna turtingo 
ventojnns kada visi miegojo, 
nužudindatni
I J ***** ’**l,*‘'

Banditu nesuimta norints vi
sa palicije iszaplinkine^joszkn 
žadintojų.

VISI 
asztnones 

visa szeiiuvna. <
y pa-

r
NAUJAS APSIVEDIMO

TIESOS. r
So via t ai l,WlarMoskva. — rsoviatai patarė 

naujas I iesa/apsix eilitno. Da
bar gales teketi jaunikis turin
tis 18 metu o 
Jaunavedžei 
savo 
res lai v ra «
turi priimti vyro pravarde jei
gu to ne nori.

nuotaka 16 metu, 
gales pasilaikyti 

pravardes jeigu ta pano- 
nuotaka nekaneez

NELAIME KASYKLOSIA.
Berlinas. — Devyni angleka- 

gazosei pražuvo * eksplozijoj
• kasyklosia Bokume,merginos pa- kasyklosia Bokume, ,: 

leistuvystes namuose tai vaisei nuo Dusseldorl’o. Keliolika bai- 
girtavimo.

Daugiausia poros 
per girtybe.

Kas papratus gerti alų ir 
arielka o ne turi už ka gerti, 
tai vagia.

Didesne dalis kalininku, tai 
buvo sveczeis salinių.

— Yisi jauni vaikinai na
muose pataisos tai yra vaikai 
girtuokliu, ar pradinei girtuok
lei. 

i

Katros merginos 
in karezemas, jau yra 
netikusios ir jau gero isz tokiu 
nebus.

Ant 10 prasižengusiu mergi
nu, tai 9 per nakti valakojasi 
po karezemas per girtybe.

Girtuoklei teisinasi tuom jog 
“Dievo dovana nereikia nie
kinti, t iktai naudot i. Taip.

Nes ant to davė, kad naudo
ti, o ne persinandoti. “Zvere- 
lei turi daug geresni protą nuo 
girtuoklio, nes gere 
tiek kiek’ reikia ant

atsiskiria

gerti

atsilanko 
n i (‘kam

vandenio 
užges ini- 

mo troszkulio, nedaugiau.
girtuoklyste stumiaAr ne girtuoklyste stumia 

žmogų in vagyste o paskui ant 
atph‘szimo svetimos skryneles?

Motore savo vyra pameta per

iii
arielka super- 

pora sunosza ir
utsznesza.

Girtuoklei bažinasi, jog nie- 
k dįl nebuvo girtais, blaivė i pri- 

“ viena”

sei apdege ir sužeido.

girtuoklyste 
sza vėl ties

sipažino, jog ta ūkei 
per daug iszgero.

PANIEKINO, KRISTAUS 
I MUKA PATS LIKOS BAI- 
' SEI NUBAUSTAS.
I Berlinas. — “Marienburg 

apraszo nie baisu at
sitikima kokįs atsibuvo falui 
ke Walxpuste.

Keliolika dienu adgal Nede 
lios diena Dulkas jaunu vyruku 
iszsirenge pasivaikszeziot po 
lankus. Žinoma kaip jauni, 
pradėjo daryti visokius szpo- 
sns, o ant galo kur tik užtiko 
Kvistvisn niūras ant.kryžių isz- 

; verstuvo arba nupleszdnvo nuo
krežiu.

Vienas isz jujti priejas prie 
kuris 

nuplesze
Vida prikali1, bet

stovėjo ant
tunka

,<r\zians 
sk erskelio, 
Kristaus ir 
anksztyn kojom <» galva žemyn
isz ko visas pulkas szandijo ir 
juokėsi.

In dvi
l 4

<
I j)iiza 

bedievis,

lienas po tam, fabri- 
dirbo tasai 
nelaime — 

maszina pagriebė ji

ke kur1J 
atsitiko

in ratus
kuri sumalėkojom žemyn 

ant szmote.liu.
Gyventojai miestelio ir jojo 

drangai suprato Dievo nubau- 
lima nž paniekinimą Kristaus 

26 mylės niekos.
(

M iesteliszkai, 
v. (“Vien.”
2 d. mergaite D. nusmaugė sa
vo lik gimusi vaika. Mergaite 
tupi belangėje.

NAUJA POLICIJA.
Kaimas, 

ti nauja policija 
leistuvy be. 
siisidesiant i isz moterų.

Kaip ir kiekvienas žingsnis

kor.)

imnsi vaika.

— Sumanyta inves- 
kovai su pa- 

personaloPuse

kovai su nedorvbemis v ra svei
kintinas ir naujas sumanymas, 
tacziaii ežia yrtt iv savo liet. 
Mat kitu valstybių praktika 
parode, kad szitokios ritsž’ios 
policija, veikdama slaptai, la
bai dažnai iszkrypsta isz tikro 
kelio, o kaip kada virsta labai 
placzia dirva visokioms szun.v- 
bems tarpti. (> ir bendrai visos 
draudžiamosios priemones yra 
tuo nepatenkinamos, kad jos 
turi reikalo jau su esama nedo
rybe, nes kur kas geriau butu 
i szs i sau got i ligų, 
gydytis.

SIAUCZIA VILKAI.
Kruonio apylinkėje. — Kai

me Velynu papjovė 5 kumeliu
kus, ir viena sena arkli. Kaime, 
gi Pratkunuose ūkininko Ali 
szausko sullraske dvi kiaules..* > 
Mat jo 8-tas kiaulių buvo pa- 

miszka giliauti po 
kur ir užnakvojo.

namo

negu nuo ,|u
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Dzūko Iszpažintis.

kunigėli, dukau-

nes

( 
nesza,

- Kriksz- 
misijonterins pra- 

kariszka valdžo 
provincijai nukirto 

galvas, už tai, 
y t aguonas isz

LENINA IR PO SMERT 
SKUTA.
Norints Uminas jau 

mires metas laiko bet kas dvi 
sanvaites skustbarzdis turi jo
jo veidą nuskusti ir nukirpti 
plaukus, nes^r po smert Leni
nui plaukai auga, norints jisai 
vra užbalsamavotas. Bolszevi- 
kai laiko tai už stebuklą ir 
tukstanezei atlanko jojo kapa. 
Skustbarzdis daro puiku bizni, 

lengvatikiams parduoda
pluoszleli plauku po kelis rub
lius.

200 KINCZIKU NETEKO 
GALVŲ.

Shanghai, Kinai, 
zioniszkas 

buk
Einkieno 
200 Kinczikams g 
kad atsisakė aug; 
kuriu daroma opium. Apie 1,J 
500 krikszezioniszku ūkininku 
atsisakė iszpildyt taji paliepi
mu bet du szimtai likos nu
bausti mirezia.
INFLUENZA UŽSMAUGĖ 

6,200 ŽMONIŲ.
Tokio, Japonije. — Sze.szi 

111 k st a 11 cze i, < 1 u sz i m t a i žmop iu 
mirė nuo iufluenzos, kuri bal
sei pradėjo platintis po ‘visas 
dalis Japonijos kuri prasidėjo 

• 1 • • 1 I ■« .apie tris sau vaitos adgal.

.it

Vienu rozu dzūkas iszvirozi- 
jo savo svoeulini, kaip jis 
szczyrai iszsispaviedojo. Vienu 
rozu, sako, nuėjau spavedzin. 
Kunigas''klausia: ku siigrieszi- 
nai? Sakau:
mis teveli, — vienu rozu važia
vau pro dvaru. Ziuraii, kad isz 
sodo medžiu szakos nuliuke ir 
tokie gražus raudoni obeliai, 
cik kabo ant uliozios. Susi
gundžiau asivoge. Susistab
džiau kumeli
pasilipau ant rucko ir pradze- 

\ros cik praiĮzejau 
raszkye, cik kaeinas nuo tvoros 
triko, muno kumele ciinpe, asz 
bimbe, ir ėmiau 'keikc “ 
skradžiai, kad tave ledokas

asivoge.
po pačiu obeli,

leistos-in 
ąžuolyną, 
Tai penketas parbėgo 
apdraskytos. Tekis-gi 3-ju |UQ-
tu, kuris matyt gynė kiaules ir 
kita kiaule buvo rasta miszke 
sudraskyti. Sulvg pėdsaku spė
jama, kad butą 4 ar 5 vilku. — 
Czia pati gamta baudžia szi 
žmogeli, nes visiems yra žino
ma kiek bledies g|ili padalyti 
kiaule paknisdama medžiu 
szaknis. O jie leidžia net ir ap
sinakvoti kiaulėms 
Klausimas kagi veikia eigu
liai?
I

girioje.
k a gi

siu akine.

kad tu 
” ir 

taip toliau. Antru rozu einu per 
lauku, žiurau Kulbaieiu Mocie- 
jus sedži palei kapciu. Sakau 
padzek dzio! O jis pamekdzio- 
damas Sakov‘Padzek padzek!’ 
Asz tau padzesiu! nematai ku

— Asz ir vėl ėmiau 
kad tu sudzektai, sa-

veikiu ?
keikc: “
kati, tu ledoke, kaip tu nesigo- 
dzini žmonių!...
kaimas teveli.

Kunigas klausia:

Tai eiek <hi-

ar gailies 
nž griekus? Sakau: ka čia be
kalbei! Kunigas vėl klausia: 
uy prižadi pasiprovic? Sakau: 
nuku čia ne. Ii* ceip viskas isz- 
ejo gerai. K. B. Kas.

LITINGA VASARA. ,
Jeznas, Alytaus apskr. — 

Pas mus, kaip ir abolnai Lietu
voje, szimet buvo labai lytingu 
vasara, kas pakenkė javu der-

j

' 1 1 * n *
, kas pakenkė javu der

liui. Todėl javu kainos vis ky
la ir kyla. Apie keturi menesiai 
atgal rugiu cent imu i buvo mo
kiniui 15—20 litu, dabar gi jau 
35 litai ir daugiau. Mokosniai 
už žeme labai aiigszti. Ūkinin
kai todėl daugiausia nukeli-“ 
ežia. Gvvenimas skurdus.

* NE VISIEMS LYGEI.

M y lomas sako: — Esmių

Ka tik apsivedias
danguje!

Vedias vyras: — I 
loję!! **

ro-

— Esmių

Esmių po k-
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KAS GIRDĖT
FrancuziszkasKokis tai 

duonkepis iszrado būda užlai
kyti duona per du motus, idant 
butu ^zviežia kaip diena kada 
buvo iszkepta. Daro jisai ban- 
dvnlus idant duona užlaikyti 
da ant ilgesnio laiko.

Lenkij’zkas konsulis Chicago 
pajesidko sekaneziu ypatų: Jo
nas Žibura mire Garland, Tek-Žibina mire Garland, Tek
šnosią, 1918 mete, kuris paliko 
turtą savo motinai Agnieszkai, 
bet josios adreso nežino.

Teipgi Stanislovo Dailydaus 
kuris buvo 
kariumeneje Francijoi ir buvo

>
Amerikoniszkoje

gazuotu. Badai radosi ligonbu- 
toji?. Jojo pajeszko pati.

Kun. Boleslovo Smolskio ir 
Jurgio SmoNkio, kurio jeszkp 

Kalikeviczius iszStanislovas 
Kauno.

Adresavokite sziteip:
Polish General Counsil, 

1115 N. Robey St., Chicago, Ill. 
pajeszkomos gi

mininio Jurgio Kario, 
gimusio 1863 m. kuris mirė 19- 
17 Denver, Colorado, kur dir
bo Denver Union Water Co. 
Paėjo isz Suvalkų guber. Jojo 
brolis 13 metu adgal likos už- 
musztas kasyklosia Hanna, per 
eksplozije, Carbon County.

Bronislovas Daugila, kuris 
iszkeliavo isz Kauno, 1893 me
te ir apie 
Chicago.

Teipgi yra 
minos

1911 m. apsigyveno 
Kaipo Jono Daugilo 

ir Vitoldo Kaliksto, kurie teip
gi apie tai laika iszkeliavo in 
Amerika. Juju pajeszko Ona 
Dubinskiene.

Adre suvokite
Foreign Language Inf. Service 
Polish Bureau, 119 W. 41st St., 

New York.

Lietuva uždėjo dideli muitą 
aut svetimi aut iszku laikrasz- 
cziu kaip apraszineja apie tai

Londono Times sziu metu 
Sausio 7 d. leidiny indejo szi- 
toki vieno savo skaitytoju Lie
tuvoj laiszka redakcijai:

“Rasit jums bus indomu ži
noti, kad vienas Lietuvos Sei
mo narys, Dr. Jdkantasr patei
kė sumanymą apdėti muitu vi- 

užsienio laikraszczius ir 
koki tik siuneziami 

Pirmuoju skaitymu

sus
knygas, 
Lietuvon.
tasai projektas buvo priimtas 
22 balsais 
užsienio

priesz 19. Visiems 
spaudiniams reikes 

mokėti vienam kilogramui du 
litu muito. Tai reiszkia, kad, 
pavyzdžiui, Times, kuris iki 
sziol kainavo 73 centus (Lie
tuvos pinigais), dabar jau mo
kos 175 centus. Knygos ir pe
riodiniai leidiniai, kuriems ir 
be to jau reikia brangiai mo
kėti, dabar taip pabrangs, kad 
tiesiai sunku bus beinpirkti.

“Negali visai suprasti, kaip 
nedidutį? nauja valstybe, ku
riai rupi iszlaikyti savo vieta 
tarp kitu valstybių, gali taip 
neapgalvotai izoliuoti save nuo 
ju ir nuo pasaulio literatūros, 
priimdama toki kvaila ir netu- 
1 era n t i nga i n st a t yma.

Madison, Illinojui randasi 
maža Lenkiszka bažnvezia ku
ria tenaitinei parapijonai pa
state su didelia sunkenybia. 
Turėjo kunigą, bet kada tasai 
pradėjo Lenkelius už daug pri- 
spaudinet, turėjo parapije ap
leist. Biskupas nedave kito 
Leukiszko kunigo tiktai nu
siuntė A jriszi. Tasai užejas ant 
pamokslinyežios pirma Nede
da, pradėjo szaukt in susirin
kusius: “You crazy Polanders, 
I am now ruling this parish, 
ant here is my fist, and besides 
this o §111)/’ 
kai, asz dabar valdau szita pa
rapije, o ežia mano kumsztis ir 
priek tam revolveriu.) Nusiste
bėjo žmonis tokiu pamokslu ir 
dabar stengęsi taji kunigėli 
praszalyt bet biskupas ne nori 
apie tai klausyt. Kunigėlis pa
siėmė net thimocziu idant 
klausyt spaviednes tuja kurie 
Angliszkar nemoka spaviedo- 
tis. — Kokia tai galį būti spa-

Illinojui

(Jus kvaili Palo

viednis per tlumocziu? Isz.tik-

***•».•

■M
*

ruju kaip kur, Airiszei su na- PadekflVOneS OUO 
konizavoti. O ką$ bus už kokia 
dvideszimts penkių metu su 
Liotuveis? Kožnoje bažnyczio- 
je bus i 
turėdamas Lietuviszka vikaru.
— Teip pranaszauje vienas 
jaunas Lietuviszkas kunigėlis.

gaika pradeda ateivius Amori-*
j_____ i—r\ u.».. «,* l-aUIa * Musu Skaitytoju. Lietuviszkos Pasakos

sako: 
tėvas ?

4 4 

f f
pasakyk, kur yra tavo 
Ji sako: “ tam ežere

10 I paliko; kai mama grysz atgal, 
•” J kl. * . . 3 • V • _ _ _ i t A 1

prabaszcziuin Airiszis,

va 1st i,jo Co-

Szirdiugai aeziu jums už 
puikia, ir naudinga dovana ka
lendorių kuriame radau, labai 
puikiu skaitymu. Musu aplin
kinėje nesiranjda Lietuviu, to
dėl kalbame lietuviszkai na
mie o mano visi vaikai teipgi 
skaito, nes iszmoko isz
les.“ Per szvontos surinkau vi
sus kalendorius nuo praėjusiu 
metu ir skaieziau drauge su 
vaikais ir tokiu 
doni linksmai
jums Dievas duoda sveikata ir 
ilga amži ant szio svieto, su 
guodonia.

No. 7921).

< 4 Sau-

SURINKO Or. J. BA9ANAV1CZIUS.

' ' ’ x .

Gyvulio ūkininkas ir jis tu-
Tėjo vienh dukteri, Viena die-

U ... 4 » i' : v ''

t tesąs, 
Katalikams

Guberną torius 
lorado, Morley, kuris yra Ku- 
khiksklanieeziu likos panie
kintas per visus Katalikus to
jo valstijų už tai, kad paliepė 
1 eg i slat u ra i pa d a r y t i 
kurios uždraus
naudoti vvna laike misziu.

Kvailas užmanymas pono 
gubernatoriaus. Juk Volstoado 
tiesos aiszkei sako, buk naudo
jimas sftkramentaliszko vyno 
laike pamaldų yra pavėlintas 
ar tai katalikams ar kitiems, o 
Antras yra, jog 
konstitticije i 
ka Ii uosy be czionais.

Jeigu nekurie dvasiszkioji 
peržeugineja prohibicijos tie
sas, tai ant to randasi kitokis 
būdas. Bet nevalo perszkadinet 
dvasiszkiems ir kitiems laiky
ti tikejimiszkas pareigas.

Gerai Abrahomas Lincolnas 
pasakė: “ 
right thing in the wrong way.

budu pralei- 
Laiszvente.

szio

Amerikoniszka 
luoda tikejimisz-

You cannot do tile

Vėl v k as 
ankszcziau 

mete, tai yra 12 
Apriliaus, o Gavėne prasideda 
25 Februariaus.

Turėsime ir nemažai 
ežiu, nes iszskiriant visokiu 
bažnytiniu ir t aut iszku szven- 
cziu ir apvaikszcziojimu, czio
nais Pennsylvanijoi legalisz- 
kos szventes yra: Naujas Me
tas, Lincolno gimimo diena; 
Washingtono gimimo diena; 
Dideji Petnyczia; Vainikavi
mas Kapu diena; Kolumbo 
Diena; Rinkimai kurie pripuo
la pirma Utarninka po pirmam 
Panedelini Novemberio; Nu
ginklavimo (Armist ice) Diena; 
Padekavones diena; Kalėdos 
ir kožna Subata nuo 12 valan
dos po piet, — viso apie pus
antro szimto visokiu szven- 
cziu.

turėsimo 
dienas

ne kaip 1924

Szimet 
asztuones

szven-

szimto visokiu

> iszsiunsta 
milijonai si- 
“ Peace Dol- 

kuriuos valdže stengėsi 
Szia-

Isz Washingtono 
in visas bankas 
dabriniu doleriu 
lars“ 
praplatint terp žmonių, 
dien randasi begije apie 60 mi
lijonu sidabriniu doleriu, o 
apie 360 milijonu randasi val
džios ižde.

Valdžei

bet sidabrinio

kasztuoje padirbi
mas popierines bumaszkos apie 
1.7 centas, tokia bumaszka gy
vuoju tiktai vienuolika mene
siu ir mažiau,
dolerio konia nieko nekasztuo- 
je užlaikymas^ Popieriniu bu- 
maszku __  _____ ,
atspaudže 48 milijonus doleriu. 
Todel geidže idant žmonis nau
dotu sidabru ne kaip bumasz- 
kas bet žmonis nelabai geidže 
neszioti taja sunkenybe kisze- 
niiiošia.

valdže kas menesi s

setuDa turime keliolika 
Kalendorių, kurie susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szeimy
na, 
Darže Alyvų ir Aniolas Sargas.

Geras Piemuo, Kristusas

Kalendoriai turi didumo 11 col 
iu ploczio, o 14 ilgio, suriszti su 
sžilkiniu szniureliu, ant kalen
dorių nesiranda jokiu apgar
sinimu. Visi keturi kasztuoje 
tildai vienas doleris su prisiu- 
ntimu. Kas vebntu sau pui 
kius garbinius kalendorius, ga
li aplaikyti teipgi’keturis už 
doleri. Siunskite užkalbinimus 
in redakcije Saule, nes ju ma
žai jau turime. (tf*)

NE LYGUS NORAI.

Pacziule tūlo mokyto vyro 
karta paszauke, jog vėlintu 
sau kad jiji butu knyga, idant 
jajū teip mylėtu kaip savo 
knygas.

“Tasai velinimas yra puikus 
mano mylema, o velfncziau 
idant tu persimainytum in ka- <« ' w i k ‘ , e " 1 •!lendori, 
kas mętas.

idant turetau nauja

Antanina E. 
Pittsfield, Pa.

Szirdingai tamistoms doka- 
voju už teip puiku ir naudinga 
kalendorių, vėlinu tamistoms 
kanuogeriausios laimes ir svei
katos idant be paliovos dar- 
buotumetes ir prnlinksmintu- 
mete vargdienius žmonolius su 
teip malūnais skaitymais. Ka
da žmogus buna nulindęs, nusi- 

susirnpinias, tai 
“Saule“ szirji tuo suramina 
maloniais ir gerais skaitymais 
žmogus užmirszta visus savo 
vargus, rodos 
kam rojuje.

minias
Saule

♦
ir

, >

gyvena žemisz- 
Asz esmių geru 

skaityt o jum ir visa mano szei- 
mvna skaito, e Sziuos metus 
greitai ir linksmai 
su jusu laikrnszcziu 
M*/
gorini J. Czeiczini 
užrasze “Saule. 
No. 97711. M. S.

praleidom 
“Saule“ 

irdingai dekavoju savo szvo- 
kad mums

1 I

i hz Rygos

Siuncziu jums szirdinga pa- 
dekavone už teip puiku kalen- 
dori kokio kitos iždavystes ne 
sztant iszduot. Daug džiaugs
mo turėjome isz jojo, 
aeziu už apdaiyma

Teipgi 
senos Ir 

suplyszusios maldaknyges kuri 
iszrodo geresne ir drūtesne ne 
kaip buvo nauja o už teip pigia 
prekių.

No. 14049. — J. B.,
Clinton, Indiana.

8 dolerius
Saule“ ijaiit siunstumote iu 

Lietuva del J. V. in Andrunufi 
kainui, neš manau, jog tai Inif? 
geriauso dovana ant Kalėdų, 
nes “Saule“ yra goriausiu 
laikraszcziu be kurio Lietuvoje 
negali apsieiti.
No. 14892. J. V. Saint Clair, Pa.

4 i

Prisiuncziu 
idant

uz

Turiu tamistoms praneszti 
kaip mums patinka 
nes asz ir tėvelis skaitome ją
ją su didžiausiu noru nes tal
pinusi joje daug visokiu akyvu 
žinių ir pati iszniokau skaityti 
lietuviszkai, lies tai buvo mano 
geriauso mokslą i ne ir profeso: 
rius. Tėvas ir asz siunezeme 
jums kaiiuoszirdingiausia pa- 
deka vonc, gera gi Ink i ir lai 
Dievas jus palaiminu jusu dar- 
buosia. (Gromata raszyta ang- 
1 iszkai). Sii'.pagarba 
No. 11642. Tėvas ir duktė V.

Bridgeport, Ohio.

4 4 Saule”.

szir-
uz užraszyma

labai mums

O dabar mielas teveli 
dingai aczitf 
mums “Saule,“ 
malonu įskaityti, nes musu nu- 
liudimuosia tai

Tada kitas velnias, kuris buvo 
drueziauses, ėjo nuo Jokubu- 
czio paezia atimt. Pasivijęs 
sako: “ 
katras busime drūtesnis, tai to 
pati bus.“ — “Ka asz ežia su

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborlus

w;

I
i

1
k

na, e i va mudu imtis:“Žal
ty, Žalty, mano vyre, jei dar 
gyvap iszleisk pieno putas, jei

5 o   lx 1»<1 ii in nu

Ryto 
4 4 
tos akeles.“ r 
emes dalgi, tuoj nulėkė pas ta 
ežerą, sako: “Žalty, Žalty, ma- 
no vyre, jei dar gyvas, i'8zlehį(‘ 
pieno putas, 
kraujo putas.

tai pasakys privažiavus: 
ty, Žalty, mano

.1 »

na duktė nuėjo ant ežero man- ; 
atėjo 

lis, ome ir 
žius. Sako:

gyvas — kraujo putas.
pa įjojus tpoeze sako: 

jau tavo, vaikeli, ne iszverk- 
Pas jos brolis par

dytis toks jannikai-
M T 'L O1 L a.

paėmė j o.4 drabn- 
“ jai tekusi už ma

ne, tai atiduosiu f v • * •zuis.
ma eit namo be drabužiu, pri- 

/ . , ■ ... ar

iį1

tavo drabn
Ta mergina, negaleda-

si žadėjo u^ jo tekėt. Viena die
na atėjo, ir tėvui ir br^loi ture-
jo iszleist už nepažystamo. Te t « • t 1 1vas paklausia, koks yra jo var
das, 
t y s.“ 
sikelo auksztyn 
lekia, lekia, 
nusileidžia. Jai ten buvo gerai: 
ir tarnu ir tarnaieziu turi, vis
ko valgyt ir gert. Iszbuvo jau 
du metu; ji pasnigo labai savo 
tėvu, 
leistu pavioszet pas tėvus. Dar 
jis jai padare aukso rateli, si
dabro krėslą ir szilko kodeli, 
sako: “kaip tas ratelis sudils 
ir ta kodeli kaip suvej’psi, tai 
tada važiuosim.“ O jis, tas jos 
vyras, ir vėl .iszlokdavo, namie 
nebūdavo. Viena syki tarnaite 

“kodėl poni esi 
’“ “kogi

Žalty, Žalty, riiat

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo
šia nuo paprascziauniu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Tdefonaa. 1373 M

TgTbogden“
322 W.Long Ave. DuBoit, Pa

........

(Jetnviszkan Bankieriur 
ir Laivaknrczin Arenta*

a - ■ .—

i
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tavim turėsiu ka imtis; veluk 
eik tu.su mano tėvu, kuris jau 
turi szimta motu, o paskui mu-

“ — “Kur jis yra ?“ 
Jokubutis jam parode meszki- 

jiis vęlnjhg fa meszkina ir kir
kliui: meszkinas, isz miego pa
budini as, labai perpyko, — 
kaip nustvėrė ta velnią, tai jo 
net kaulai subraszkejo, ir vel- 
nias, vos isz jo iszsišukes, nu
kūrė in prngata. Kiti velniai 
apstoję klausia: 
daru“ —• 
gauna! Kaip atsikvėpė, papa
sakojo, kas jam atsitiko. Ėjo 
treczias, kuris buvo labai grei
tas; dasivijes Jokubuti sako: 
“eiva mudu lenktynes—katras 
busime greitesnis, tai to patį 
bus!“-—“Jau gana, ka 
ežia su tavim prilenki in i uosiu! 
Veluk, kad nori, eik su mano 
sumini, kuris turi da tik tris 
dienas senumo,

du eisime!

pa,Jcuris ūž krūmo

Kur jis yra ? ■,r
'.iį

i

1
1

ne gyvasjei ne gyvas — 
“ Fine ir iszleido 

pieno putas ir lenda isz vande
nio. Jis, kaip tik kirto su dal
giu, ir nukirto ta žalti. O jau 
atėjo laikas seserei namo gryž- 
ti.

pieno putas
ia ba i

i

tas ponaitis sako: “ža'l- 5 
Iszvažiavo isz kaimo, pa

in padanges, 
prilekia dvara ir

ji pradėjo praszytis, kad

jos paklausė: 
teip nubudus?“ Sako: “ 
nebusiu nubudus, kad daug 
metu jau kaip maeziau motina, 
labai iszsiilgau savo teviszkes 
ir noriu atlankyt, ale mano vy
ras neleidžia mane. Sztai davė 
rateli ir szilko kodėl i, sako, 
kaip szitas ratelis sudils ir ta 
k odeli suverpsi, 
žinosim.“ Tarnaite sako: 
tavo vyras yra velnias, ir szi
tas dvaras yra užkeiktas ir tas 
ratelis niekados nesudils, tik 
jeigu teip darysi, kaip asz. liep
siu, tai per tris dienas ji sudi- 
lysi ir ta kodeli suverpsi. Tada, 
kaip važiuosi pas tėvus, pasi
imk visus savo vaikus drauge 
su savim,“ 
vaikus ir
Jai nori, kad tas ratelis sudil
tu, tai rytoj,j kaip tavo vyras 
iszleks, tai tu prikurjnk sma- 
gyi-pirti ir ta ratelį nuneszk in 
pirti, uždek ant krasnes; palai
kyk, ir tadą sudils.“ Tai teip 
ji ir padarė, kaip tarnaite lie
pė. In treczia diena ratelis j?u- 

“jau važiuo-
— ir i sz va- 

važiavo,

Saule 
motina sieratu ir apleistųjų,. 
atgaivina ir pažadina nubudu
si žmogų, nes joje randasi dau
gybe visokiu žinių isz viso 
svieto. Meldžeme mylemo tėve
lio idant ir ant kito meto mums 
iszraszytumėt ta brangu laik. 
ruszti be kurio neginiiu apsiejti 
No.6944. J. S. isz Pažėrų,

Lietuvos 
už puiku

44

isz Pažėrų

Aeziu szirdingai
4 Saules”'kalendorių kuri ap-4

laikėm, kaipo ir už laikraszti, 
kuris yra labai naudingas žmo
gui darbininku i, ku r iame tab 
pinasi daug visokiu pamokini
mu, žinių, istorijų ir t. t. Mes, 
visu szeimyna linkime jnmš vi
so labo, sveikatos ir žilos senat-

Sako:

tai tada va-
“tas

Dabar jis, užsislepiąs, lau
kia, ka sesuo darys, kaip aiva 
žinos. Atvažiavo, sako: “Žal
ty, Žalty, mano vyre, jei dar 
gyvas iszleisk pieno putas, jei 
ne gyvas — kraujo putas. Erne 
ir iszleido kraujo putas! Da
bar ji ir pradėjo muszti ta mer
gaite ir tiek bijo toji mergaite 
— dreba visa. Be muszama ta 
mergaite pavirto in drebuli 
(apusze), vienas vaikas iu 
uįhiola, o antrasis i u uosi, ji 
pati inlindo in stabuli.

50.
Pas viena poną dvare buvo 

vardu Jokubutis. 
apsipaeziaves su 

Ta

mano vyre

vienas

nakties vel-
Labai gaila 

nes ne
— Jesz-

toks tarnas 
Ponas buvo 
mergina velniui pažadėta, 
mergina, kaip buvo da ne vy
ruota, niekaip ja negalėjo vel
nias paimt, norint gana taikė
si. Tacziau, kaip tik ponas ja 
vede, isz pirmos 
nias ir pavogė ja.
ponui jaunos paezios, 
apsidžiaugt negavo, 
kojo ponas visam dvare ir ki
tur, ar neatsiras tokis, ka jo 
paezia namon pargabens, nuo 
velnio atemes. Jokubutis, kaip 
dažinojo, kad 
jeįjzko, atėjės pas ji sako: 
than duosite, 
pargabensiu?“ Ponas jam pri
žadėjo labai už tai gausei at- 
lygyt. Tada Jokubutis pasiėmė

jo ponas tokio 
‘ ‘ ka 

asz jus paezia

—- o ji jo turėjo du suriu, gerai džiovytu, ir tokiu 
jau isz akniens balto, prisidir
bo, kaip but tikri sūriai; prisi
krovė suriu pilna krcpszi, pa- 

prisirinko nuo 
szakahiku, •suriszo in 

pundą ir iszejo. Atėjo pas pra
gara, viską savo, ka turėjo, pa
sidėjo ir pradėjo dirbuliuot. 
Velnias iszgirdes, kad ties var
tais kas pyszkina, 
kan pažiūrėt: pamatęs Jokubu
ti sako: 
darai ? 
siu“ 
dūri,

viena mergaite.

sieme 
dvaro

kirveli,
siiriszo

“kas tau pasi- 
0 tas no kvapo neat-

Jau gana asz

jeigu ta pra
lenksi, tai paskui galėsime mu- 

pa- 
ana 
eina

du. “Kur jis yra?“ 
velnias. —“Ogi 
rike.“

J ! ____

klausė velnias. —“ 
kur pas rike.“ Velnias 
artyn prie rikes; zuikis iszgir- 
des, kad kas ateina, paszoko ir 

palauk, 
“ o 

teip nukūrė.

bėga. Velnias rėkia: “ 
, susilygysime! 
aukure,

Velnias neejo daugiau pas Jo
kubuti, idant su juom lenkty- 
niuotis, bet kogreieziause nu- 
kudulevo in pragara. Susitikęs 
savo
juom d a 
asz ėjau 
dienu, ir 
nedave 
v o jo

Moti e juk 
tas kaip

I Lietuviszka* Graborlut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST, 
MAHANOY CITY, PA.

Telepona* No. 149

I 
i
i

J
'ii

H’

dilo. Daliar sako: 
si m.“ — “Gerai“ 
žiavo. Važiavo, važiavo, jau 
netoli namu, privažiavo ta eže
rą. Dabar sako:
lieku; kaip tu gryszi, tai kaip 
privažiuosi prie szito ežero, su
stok ir mani? paszauk, sakyk: 
“Žalty, žalty, vyre mano, jei 
tu gyvas iszleisk pieno putas, 
jei negyvas — kraujo putas,“ 
tai jei asz busiu gyvas isz'lei- 
siu pieno putas, jei nu— krau
jo putas.“ Pasivertė in žalti ir 
inlindo in ta ežerą. Ji parva
žiavo pas tėvus. Tėvai klausia: 
“kur vyras, kodėl jis neatva
žiavo?“ Sako: “pasiliko na
mie, turi užsiėmimą, 
atvažiuot.“

Vakare jos brolis jojo arkliu 
ganyti ir prasze, kad leistu 
viena vaika su juom drauge. 
Sako: “gali.“ Nujojo in giria, 

y va ęusikure ugni, dabar jis kliįu- 
: “kur yra tavo tete?ff Vai 

kas sako: “nežinau.“ Jis emo 
ta vaika lupa, lupa, ale vis ne
sako ii’ nesako. Ryte, kaip par
jojo namo, mocze klausia, kas 
yra kad jo teip akytes iszverk- 

“ dūmai iszede, ve
jas nesziojo prie ugnies.“ Ant
ra va k a ra joje ir vėl praszo, 
kad leistu antra vaika. Sako: 
“gali.” T 
ir klausia:

- “Gerai 
Važiavo,

4 4 asz sziczia

4 4

Sako:

gali.

tos. Sako:

negalėjo

iszejo lali

ka. tu ežia, Jokubuti 
4 4

4
Bažnyezia staty-

o t bus aukuras

4 4

ir statydamas sūri in vi- 
sako: “

(altorius) ir netrukus bus pa
statyta.“ Sako velnias: “vaje! 
tik tu, Jokubuti, susimildamas 
nestatyk bužu vežios!v

duosiu tris szimtu's rubliu.“ 
Jokubutis ne kalbėt nenori. —

duosiu szeszis szimtus.
no.

Sako velnias:

asz tau 
szimtu's rubliu.

ves ir kad tUretinee daugiau 
skaitytoju.

No. 11$15 J. A.
t Oak Gove, Mieli.,

VQ5. l&PJLLI, PJ3I1
* ■’f.* f ,71 f J ,W|R H 11 ■' ' *' ' I'/':.; :

Ir vėl jis su kure ugnį 
“kur tavo tėvas 

yra F’ Ne sako; jis ir ta lupo, 
lupo, bot 'neiszgavo nieko. Ry
te vėl moezo sako, kas yra, kad 
akytes jo iszverktos? Sako: 
“mat prie ugnies vejas durnus 
nesziojo, lindo in ąkis, taį ir 
iszede. “ Treczia Pakura praszo 
kad ta mergaite leistu sų juo; 
sako: “man ne teip ilgu bus 
per naktį.“ Mocze riohbrojo 
leist ale jis* iszptji^ze. Vėl su
kūrę ugni; pasiėmę ryksztę.

iszverktos ? Sako

per nakti. *
Z * . . A *

U ' 
leist ale jis* iszprasze
X " A . I. ■ . Ilr 'ii Jk .

’ i k

t

i t \rn i\a,
Jokubuti 
devvnis! 
siūlo;

ir no. — “Duosiu 
ir vis te i p toliaus

4 4 patol neaušto-

savo

8

bet Jokubutis ne žinot 
nenori ir sako: 
siu states bažnyczios, iki man
mano pono paezios neatiduosi- 
te.“ Velnias, negavęs rodos su 
Jokubucziu, nuėjo in pragara 
pasikalbėti su kitais 
draugais, ka daryt su Jokubu-
cziu. Kalba jie sau: “but gaila 
atiduotie, bot da but niekiau, 
kad bažnyezia butu ties var
tais pragaro, ne galėsim ne 
laukan iszeitic, nes ntio bažny- 
czios karszta“... Iszvede pa
ežiu laukan ir Jokubuczįui 
atidavė. Kaip, Jokubutis buvo 
gala nuėjės, velniai susikalbė
jo dasivyt ir ta žmona atimt. 
Dasivijes velnias Jokubuti sa
ko: “atiduok man paezia!“—

Pažiūrėsim katras, drūtesnis!
. ■ • 1 fl >11 «

ne

“Pažiūrėsim katras, drūtesnis! 
Sztai asz turiu pora,suriu; te,
tai! viena, tai katras gręiczįau
suvalgysim, to pati bus.” Vel
nias sūri g
kruvini, iy da, mažai ka nu- 
kramte, o Jokubutis jau antra

’•rauže, net dantys

baigia. Tada vęįpins, pamėtės
A* . • * ‘s1' " • 1 1 ■ I »

Jokubuti, nudure iu pragoįra^ 
sako: “niekas negali pasista
tyt priesz ji: sztai sūrio davėJr: sztai sūrio davė 
man, ir jis pasiėmė valgy t, asz

sztai sūrio davė

da tik va kiek atkraincziau, o 
j is net du I in ta laika suede. ’ ’

i J

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi j o kaipo tai viduriu užkietejima, 
pcrszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, gaivos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba Ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė

jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 

I ligos, kiekvieno pakeli* po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosie* ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 60c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszfcai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katnloga. Reikalaujame.parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
čiu gromatoms. M. Žnkaitis,

k u su4 4

i

jo su n ūmi trijų 
ne prasidėt man

draugus sako:
eisi lenktynes; kad 

su 
ta i
akimirksnyje nebu- 

matyt!“ Da gaila jam 
paezia atiduot: ėjo ketvirtasis, 
kuris buvo drueziausias. Pasi
ėmė jis didele labai geležine 
lazda ir vijosi Jokubuti; dasi
vijes sako: “na Jokubuti,,eime 
mudu pasigalet: meskime szita 
lazda — katras aukszcziau isz-

. 1 : a Ji i .

mesime, to .pati bus!“ Iszmete ! 
velnias labai auksztai, kad net 
už pusantros valandos nupuo
lė; Jokubucziui jau manstosi: 
paemes lazda 
misi i ja ir

“na, mesk greieziau, jau 
net nusibodo laukt — o 

jiedu stovėjo ant kranto durpi- 
nyczios. — Da karta apsukos 
kaip duos velniui per snuki ir 
lazda trenkė in durpinyczia! 
Jokubutis sako: “na dabar 
žiūrėk!“ — velnio galvoje 
skambėjimas nenustoja, tai jis 
ne negirdejo, kaip lazda in dur
pinyczia plųmpterejo. Velnias 
žiuri, žiuri auksztyn, o lazda 
kaip nepuola, teip nepuola. Nu
sibodo velniui lauktie, nuėjo 
namon; papasakojo savo ki
tiems draugams, kaip jam sto
josi: “da ir dabar, sako, akimi 
ne daug matau, o lazda, tai 
kaip iszmeto auksztai, tai lau
kiau — laukiau nupuolant ir 
negalėjau sulaukt; turėjau pa
mest ir eit namon.“

Hudson Ay^. Roc^ląr. N, Y. <

I

į«

sako:
man

suka, suka ir 
ilgai suka; velnias

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA9

auto mobiliu*

Laidoja kūno* Numirėliu pagal Nau
jausia mada Pigi preke. Taipgi 
pristato automobiliu* visoUema 
reikalam*.

Parduodu visokiu* paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- 
del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės paa mane, nea ass galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu Hti. 
338-338 W. Centre St.. Mahanoy City

M

'ii

auksztyn v

CAPITAL STOCK $126,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,8K8.6S
t

Jokubutis pargabeno puczia 
ponui laimingai; už ta jo darba 
ponas paliko Jokubuti pirmu 
po savim už prižiūrėtoja viso 
dvaro. Po pono numirimui Jo- 
kubueziui paliko dvara, kaip 
jo tikra savasti.

Jokūbėlis vede paezia labai 
turtinga, ir buvo svodba labai 
puiki, kokios da niekas nema
to. Toliaus bus.

u

Mokamo 8-esia procentą ant 
auditu 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
i

turtinga, ir buvo svodba labai

Valgiu Gaminimas
. IR

Namu Prižiūrėjimas
J 1 hį .

Koina moteris ar mergina 
privalo turėti sala knyga 
UT ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .

■r-. j -j- l r T-

W. D. BOCZKOWSKLCO.

didelio formato. Drūtais

• •_ $1.50
i , t? ■ vi.

j

MAHANOY CITY, PA.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, VIco-Prea 
Joa. E. FERGUSON, Kasteriu*.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Pablie

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkite* pas mane, ass jumis 
ta reiksią atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randąs. InsSiuriniu 
namu* ir forniezius. automobilius Lt.

Kampa* Catawissa ir Market SL 
Mahan y City, Pa.

W TRASKAU8KA8
PIRMUTINIS* LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

i '

Laidoja kunua numiraiiu. Pa** Tado
automobilius del laidotuvh* <rikai. 
tinlu, veseliju. pasiva*1 ^ono Ir tA 
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KARALIENES PRIŽADAS.

Angliukai Par^sze Mary T.‘ 
Waggaman, Lietuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

ar ne 1 * ’ 
ir numoto

— “Czionai gražu,
— tarė Timotiejus
pagali in vandeni, kad Mingas 

Vanduo rodos vi- 
Te-

pagautu. — “
sados dainuoja ir žaidžia, 
dainuoja ir težaidžia dabar nes 
greitai turės dirbti.”

— “Dirbti? Kaip?”
geidžiai paklausė Katryte.

— “Gaspadorius pristatys 
ratu sukti 
tiejus. —

v •— zin

Gaspadurius 
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— jis pusbalsiai tarė: — ‘daug 
labiau Jis kentėjo negu asz.

Asz
pasakoj i-

PAJESZKOJIMAI.negu 
Pasakyk man daugiau, 
mėgstu katekizmo 
mus. ’ ’

Ir Katryte mokino daugiau 
katekizmo. Maža 
murmėdamas;
joszkojo sau kelia pro akmenis' praneszt arba tegul patys atsi- 

szaukia.
Jonas Levonas

Gilberton, Pa.

s upelis bogo 
vingiuodamas

Ašz Jonas Levonas
Juozą Brazaiti ir Ūrsze 

ir Kazys Pap
lauskas, ir Juozą Maneli. Jeigu 
kas apie juos žino meldžiu

kau
Brazaicziute

pąjesz-

atsake Timo- 
Anadiena jis buvo 

atsivedęs czionai keletą vyru 
apžiuroti. Sako, yra tiek jiegos 
kad gales jo visas dirbtuves va 
rvti.” •>

____ 4 S

le taip-pat padaiys 
susmilkusia kaip ir tenai prie 
namu T”
se Katryte.

—- “ Fiirbut, 
____• t

žiuri in grože.

Ir jie szita gražia viete- 
juoda ir

— nusiminus paklan-

i ..f 
A 
h

ui

ir uolas. O augsztai ant kalno 
Jono Diliono dibtuviu trenks
mas roklos kalnus judino; juo
di dirbtuvių kaminai leido juo
dus dmnns ir ugni, 
mi saulytes szviesa;
na i gražiame kampelyje ma žas

Darbininkai veteronu bjure Washiugtone
mišinius czekius, dej trijų milijonu buvusiu kareiviu kiltie aplaikys apie 750 milijonus do-

1 kurie pradėjo iszsinntineti pirmutinius bo-
w T * • < V

loriu nuo valdžios. Žmogus stovintis su pakeliu rankoje yra perdotinis majoras 0. W. Clark.
..k

4 4
— jis tarė, — 
asz

tiktai man duok

nereikia nei man.
— “O Timotiejau y y 

y

re Kri piene Padek inbzvito isz džiaugsmo.
— “Paskui, 

paskui sakai
siu? Taip,
pradžia, pamokyk skaityti; la
bai busiu dėkinga 
kaip sakai, 
lipti augsztvn.

4 4? liei *■ .Z 
dirbti ' pažvelgė iii vargsiu 

vos deszimts metu. ’ szlnba, 
nesilpni

pats gale-1 Katryte tegalėjo isztarti. 
Tai ne berniukams » 

y y 
y

— atsake tas.
no-

darbas ir pinigai. Teises drau
džia, bet asz pradėjau 
būdamas
Tada mane snžeide;
tau kaip apsisaugoti nuo pavo- 

Teveli kasyklose užmu- 
užtat asz turėjau eiti in 

dai’ba.
du metu. Gydytojai mane ples- 
tre laike. O, buvo nekaip! 
vistiek asz likau kreivas, 
geriau turėti kreivas kojas m 
gu gulėti plestre; nors mama 
mane, kad atsitaisysiu.”

— “Ir niekad?” — su pasi
gailėjimu paklausė Katryte. 
“Žinai, gal iszaugsi.

_ “
jus juokdamasis ir vėl numoto 
pagali szunims in vandeni. — 
“Ne, asz niekad neiszaugsiu. 
Asz dar nesitikiu, nei mama. 
Asz tiktai vis labiau ir labiau 
susikuprosiu. Dėlto asz pradė
jau isz knygų mokytis. Nes ži
nai, kupra to netrukdo. Jeigu 
czionai kur netoli butu mokyk-

1 >

Gaspadorius Dilionas 
Pas ji darbu

I

jaus.
sze,

S.
asz pats

> y

Augsztyn!”

Ir paskui, 
galėsiu

kad ilgas plaukas,

Antanas
Lietuvos pajeszko

iszSzczcvinskas 
savo sesers 

Zofijos Markauskienės ir 
upeliukas dainavo savo links- sins vyro Eugeniuszo Markau- 
ma dainele,

temdvda- 
bet ežio*

links mi nd a ma H

vargszo Katryte ir jos negrą-; Windber, Pa. 
žuji mokini.

Bet sztai,
kinant katekizmo,

jo-

sko. Apie 1914 ’mete jie gyveno 
T.’k.Tegul atsisziin- 

I kia ant adreso.
Europe — Lithuania.

Kauno G u b.
Mariampoles Apskr. 
Kaziu Ruda.

Antanas Szc ze v i u s k a s

Fegul atsiszau- V

o

jį

"■
1

Gerai sako,
Trumpas protas, 

Boba no turi micros, 
Ne tikros vieros. 

Daugelis —- ne viena 
Kas szventa diena 
Ant nieko nežiūri. 
Pasigerti vis turi.

Viena tokia niokszas, 
Al si vilko ant Lietuviszko

Kalno per Kalėdas, 
Kaip szirdele prisipūto,

Tai net nuo namines pasiuto. 
Prie vyru pradėjo kabytis, 

Meilei glaudytis, 
Tieje stumdė nuo saves, 

Ba buvo prisigerus invalės;
Visko paduoti dhbar negaliu 

Ba net asz sarmata turhi. 
*4 *

Plymouthe geru dėdienių ra
dau,

O ir daug merginu ten užtikau 
Tai tiek szirdeles riaukia, 
Nuo džiogo visai neatsitrau

kia, 
Moterėlės ir merginos 

Be jokios cicnios, 
Viena ant kitos loja, 

Ir bjaurei koloja.
O norin t s mažai vyru turi 

Tai ir t uju visai neprižiūri.
Norints czionais pusėtinas 

būrelis Lietuviu yra, 
O ir terp bobelių gero ne yra.
Jeigu katra nori raugalo at- 

sigiart, 
Turi per grinezes perbegt, 
O kaip tik su liežuveis katra 

hutvere, 
Tai puikei aptersze.

Tokiu bobelių turime netoli 
upes, 

Dideles kaip Szeszupes;
Jeigu josios nesusivaidys, 

Tai mane neužilgio pamatys.
* * *

Turiu duoti pipiru vienai 
grinorkai,

Ka tai daro labai negerai, 
Tokiu triksu czion nevale, 

Jeigu siunta su savo dukrele, 
Po velniu, 

Tik duot lazdų.
Tai yra didele kaka, 

Geriau pasitaisyk grinorka 
Ka daryt, kokia mamele, 

Tokia ir jos dukrele, 
Apie ju darbelius nesakysiu 

Ant kito karto paliksiu. 
* ♦ ♦

Gal Detroito gere daugiaaše, 
Alaus ir munszaines labiause, 
Pinigu in banka visai nededa, 
Tiktai savo bobelėms paveda. 

Į Tosios kaip vyrai in darba 
nueina, 

Tuojaus in viena stuba sueina 
Munszaine neszioje,

Su kitais drinksais miksuoja, 
Tai greieziau apsvaigina 

Ir smagumas paima.
Ir da kokius bomelius užsi- 

kvieczia 
Sziur, aibeeze,

O jeigu kaip nusiduoda, 
Tai ir su poker eis in kaili 

duoda.

Kaitytei bemo- 
Mingas ir 

Maksas staigu pastato ausis ir 
pakele pirmutines kojas; pa
mato kaip angsztas szviosiais 
plaukais vyras artinosi prie 
.fa* __ 44 
kan! ’ ’ 
“Laukan, nes tuoj kulkų pri
varysiu!” — ir jis isztrauke 
pisztalita.

Timotiejus veikiai 
ir žiūrėdamas in atsilankusiji 
tarė:

4 4
■HiMb !■ » 

gauti szunu, nemėgink užgauti 
šzunu,

vvras

y

Pajeszknu savo dėdės Ber- 
rdo ir pusbrolio Mykolą Je- 

paeinanti isz Ali- 
Nedirides Para., 

Purveliu Kaimo. Meldžiu atsi- 
szuukt ant adreso.

.James K. Ross
St. Clair, Pa.

80 VO

La u k,
— piktai jisai tarė:

na 
ruszevicziu, 
taus Apskr.,

jus žvėrys lau-
___  4 4 

y

tik tieki tamsia vieta, teinleidžia szak-
nis; kiek

' augindavau

f

y

atgal asz irgi 
turėjau

metu 
žolynus,

■ 1

I

m___  4 4 r

kvtis vistiek
I

tiejus.
____ 44

mokei i!”
4 4

O taip

mo- augindavau žolynus, turėjau 
tare Timo- ' ju pilna darža. Timotiejus tada 

| buvo dar kūdikis tiesus— tie-
paszoko

I
II

-In
į

llj

I

berniukas turi 'sus kaip linija. Rodosi kad asz 
tarė mokytoja, 'ji ir dabar matau vikriai be- 

Ti mot i ėjau 
neini in bažnvezia 
visai nemoki?”

“Ne,” ruseziai jis atsake. 
Nereikalingu. 

> >

y

pa-Asz .Juozas Kuklauckas 
jeszkan sesers 
kau skintos, 
Ignas Gražulis, 
gyveno Scotlando, Hamilton. 
Jeigu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt arba tegul pats atsi- 
szaukia.

Joe. Kukauskas
707 Washington Ave., 

Moundsville, W. Va.

Benžonai, nemėgink už-
— Kairyti* 

sulinkusi, 
norėdama

ar ne;
Timotiejaus akys sutiko

berniuką, 
isztirti, ar jis juokauja 
Bet 
jos mėlynas malonias akis.

Ir asz pasieksiu

“Nors asz ir esu sužeistas.

4 4 savo

Ar tu niekad
A

A, paž-
♦

Išžiūrėdama kaip jis ėjo 
1 kiemą Kat- 

Ar nebe- ryto suprato kodėl Kripas su
spaudė savo kietas lupas ir už-

y

ir poteriu
giojant paskui mane, 
velgk in ji dabar!”

paskui szunis per

I •

Negalėjau vaikszczioti tikslą, tarė ji 
___ 4 4" ~ J____ A’ vr * ij •* w r.

r Kaip nors asz pasieksiu 
Bet

Ii

J J

Asz? ° — tarė T i moti e-

Pi-szules Ku- 
po vyru pavarde 

10 metu atgal

f

nemėgink! Szalin jus, 
szalin! Gulkite Mingai, Maksai 
gulk!”

Szunys___  4 4

mokinsi skaityti?
"O, asz negaliu — uoga- j rnerke akis.

— ji pratarė. į
Ir dabar visa Blackstono liūdna, labai liūdna vieta paly

ginus su gražia
. Katryte atsiminė

4 (

vienok vis 
žiu re-

atsistodamas.1 hu dabar!

tikslą, pasieksiu virszin. > y

— ji pratarė, 
visa

Isztikruju Blackstone buvo

savo' ugnis ir durnai atrodo
i’ taip baisus kaip ta mirtis, jog apielinko.

jai ne- Szv. Urszules

f

Ir garsiai szunims suszvilpo., vargszas Timotiejus nieko ne- kaip linksma būdavo prietam-
Timotiejus ir 
namon.

Kntrvte4 gryžo žino apie Dieva nei siela. Kaip šioje zakristijoje, kaip linksma

— Geriau tu tuos Di- 
laikyk areziau 

gali labai

>

I
I
1
I

J
!ii
I

sugulė, 
dai’ urzgėjo sznairoinis 
darni in nepapraszyta svcczia.

— “A, tai tu, Kupry?” 
— sziurkszcziu balsu tarė sve- 
czias.”
liono žvėris 
prie savos, nes jis 
greitai vienoju netekti. Žinai 
kad asz nejuokauju, 

y y

' — (Timotie- 
u

uan tavo upa, Benžonai! 
tu manos nebūtumei iszgazdi- 
nes asz hebucziau palindęs po 
ruliu, ir nobueziau tėkš koks 

asz ta-
Tiktai užgauk 

tuos szunis, tik pamėgink”....
4 4

I atvesti szita siela prie Sutvero- 
t jo. buvo sunkus
Vienok laiminga,

i per jauna, suprasti
lumus. T’irmajninti

bu v o

I

uždavinys, 
kad ji buvo 

visus kob- 
ji aiszkiai

kieme, žodžiu sakant linksma 
visur; bet czionai... Ilgos Ge
gužes dienos buvo Katrytei ne- 

s. Dode Jonas, parci-
isz dirbtuvių pa valgyti 

ir jis visai nieko nekalbėdavo# 
kariais 
žodžius

asz nela-

Maža veranda : pareiszkc.

r* 
4 .

Pamokos.
Ant rytojaus Katryte prave

dėjo pamokas.
už virtuves buvo jai mokykla. 
Ten jauna mokytoja atsinoszc 
popierio ir knvga 
kova su sunkenybėms.

Timotiejų snots jau art i 
szosziolikos metu nemokėjo, 
daugiau už szesziu metu vaika. j 
Jis pats iszmoko

— “Timo’ieian, asz prižadė
jau tave mokvti

szas
metu

I i nksmo 
Javo

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau- 

, gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.'

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

J

bai gerame upe..;.
“Asz žinau” 

jus visas drebėjo): —
4

asz zi-
Jel

Ii
■’i;1

J

pratardavo kelis
, kuri

tik 
mažai mergaitei 

kartu su juo valgydavo.
— “Dar viena gabala mėsos, 

Katarina? Mefea sveika. Gerk 
nieko 

mergele. Apsipra
tai czionai ar ne? Ir trenksmu 

,” — Ir vėl jis nutil- 
gus vra sutvertas mylėti ir gar davo, rodos, užmirszdamas ma

ža mergaite szalo saves.
Atėjo Birželis. Visos vietos 

nustebino kurias Katrvte iki sziol žinojo 
Meile ir buvo puikiai gamtos papuosz- 

negirdeti jo tos žolynais. Szv. Urszules vie
nuolyno daržas ir laukas žalia
vo; pauksztytes

ir mokvsiu.
ir pradėjo KMekizma tpri mokytis kaip ir 

Va rd-' viską.

4 4

y y

— “Gerai,” 
Gerai, mokvk!

tares
> y

jis: —

Ir ji mokino su tokiu uolu- nekainuoja 
bet netaip'mu jov pasiekė tikslą. Pirmie-i

| daug pieno; pieno yra, 
’ b

la, asz tuoj eieziau, bet nėra, kaip knygose arba mokyklose Į ji katekizmo žodžiai, jog žino- nebebijai.
Raszo prastaiDilionas nelabai giria mokyk- mokinama. Kaszo prastai; jis 

las. Jam reikia ranku ne gaivu, sumaisze i su y ir daug raidžiu binti Dieva czioimi aut žemos.
nes su- į o 

suvisai nesi- paliauti,
vargsza

Bet asz mokinuosiu
Asz manau tu buvai mokykloje 
ar ne?”

— “O, taip, nuo pat ma
žens!” — atsake Katryte.

— “Tai gal 
skaityti szita.” 
isztrauke isz kiszenes 
bonkute. — “Bene Luktiene 
davė parneszti mamai: 
ji nemoka nei skaityti 
szyti ir jau beveik 
Kaip czionai paraszyta?

— “Nuo kosulio,” 
mažoji mergaite pažvelgus in 
parasza.

— “Nuo kosulio, 
motiejus “J 
si? Tikrai žinai?

— “Taip, taip,

vistiek.
Į

taip,

galėtumei su-
- Timotiejus 

maža

bet ir 
nei ra- 

nemato.
? y

— tarė.

tarė Ti-
y y 

y 
y y

, y

masi atsake Katryte.
—“N-u-o taip raszos.f 

”n-o”
nes

U-0

” tarė Ti- 
taip raszo-

— juokda-

maniau kad “n-o”. Asz neda
viau mamai nes bijojau kad 
nebotu karvių gyduoles, 
bėjo berniukas.

O, Timotiejus

y y kai-

— “O, Timotiejus,” 
smai juokėsi Katryte. — 
nesistebiu, nes tu

— link- 
“Asz 

mok i niesi 
pats per save. Jei nori, asz tave
pamokysiu. Asz tave pamoky
siu skaityti ir raszyti, ir visko 
ka Seservs mane mokino Szv.*
Urszules akademijoje.

— “Ar bus berniuku moks- 
— paklausė mokinys, —

dabar ėfeu. Bot jitabar 
Ves nebijau.

Eik/ eik sau, Kupry ! ’ ’
— *Tu

I

į.

■P

girdėdavo, 
cziau;

I
tarė jis pajuokdamas. ’ ’ — Tu 
tik: su liežuviu gali. Mano pa
garba favo1 gaspadoriui. Gali 
pasakyti, kad asz jo dar neuž- 
rriirszau.
nuo manes.” — Ir vėl garsiai 
nusijuokęs, kalbėtojas nuėjo 
tolyn.

Timotiejus stovėjo ant vie
tos ir žiurėjo in nueinanti.

Tolinus bus.

žmogus 
Knyga

Jis neužilgo iszgirs 
” ~ Ir vėlpaskui su Juonį i d a imu jo ka- 

” nemažai 
Timotiejų.

knygoje pa -1 linksmybe buvo 
ausims ir jo aptemusiam pro
tui žodžiai. Kada pamoka pasi
baidė. Katrvte atsidrvžus pa- puotuose medžiuose; 
mate Kripiene stovint prie vir 

skaitydamas tuves lan<ro, kurios veidas bn-
nepaprasta isz-1 Blackstono gamta nepasipuo-

cziulbejo la- 
Karalio- 

' nes Prižadas prie koplydzios
i sienos žydėto žydėjo Bot
I .

uždavinys

žodžiuose praleisdavo, 
l y g jo tarinio j u

Skaitė dar prasz- 
pama tos

veikslus jis labai užsižingeida-
vo ir beveik užmirszo drukuo- 
ta puslapi. Aritmetikos Katry
tės mokinys biski žinojo, ma
tomai, pramoko 
pinigus; bet naujas
buvo neatliktas, kurio Katrvto 
nei valandėlei neužmirszo. Sek
dama Szv. Urszules Seserų pa
vyzdi, ji isztrauke maža kate-

Timotieiaus veidelisTimotiejauskizrna.
nulindo.

“Katekizmas 1
Kas tai ?”

Ar tu nežinai ?”
re.

> > — jis ta-
4 4

- “Ar tu nežinai?'7 — nu
stebintai paklausė mokytoja.

• Timotiejus
— “Niekad negirdėjau. Jeigu 
yra viena isz tu knygų ka pa
sako anie kales ir lapos, asz nc- 

Asz j u ir taip

vo ant mukt as 1 

veizdn. iszrode io<r ir ji moki
nasi indomiu dnlvkn. Ji valv- 
dama Katrvtes kanibari atrado 
rožes szakele, ir dabar 
Idama mnkoje paklauso:

Ar tau dar tos reikia, ar 
mesti lauk?”

— (). ne. ne. dar ne!” — tarė 
Katrvtc, jausdama kad 
žalioia szakele riszo

Szv. Urszules akade- 
“Gal dar pražydės, ar

4 4

laiky-

szita 
ja su jai

žydėto žydėjo

noriu mokytis, 
daug moku.”

O, ne

_ 4 4

pai atsake. —
tru ni

szę. Juodi durnu debesiai vis 
kilo isz augsztu kaminu; mil
žinai pecziai uže ir kaitino, 
o ugnis szvieto naktimis. Dode 
Jonas kasdien darosi liūdnes
nis ir liūdnesnis. Ir nors nekar
ta liudesis sloge Katrytės szir- 
di, vienok ji nepasidavė. Kas
ryt po dvi valandas ji mokino 
\rargsza Timotiejų.
nelengvms darbas, bot Timotie
jus mane, jog jam labai gerai 
sekasi. Jis jau mo*ka isztarti 
tri — skiemeninius žodžius, ir

Buvo tai

— “O, ne Timotiejau 
suszuko mažoji mokytoja.

Tikrai,”
Kiekvienas užaugės 

tokius daiktus 
Turljut tai mergaieziu 
asz isz jos uesimokin-

j y 
y

4 4

kas.— “ 
kalnuose apie 
žino.
knyga 
siu.

y
* y

4 4

— tarė berniu- 
užauges

O, Tu nesupranti! fa it„: 

visai no apie ta raszo ka tu ma
nai,” — tarė beveik verkda- 

“Ir tu, niekad 
negirdėjai apie katekizmą? Tai

Jas?”
“nes žinai, asz taip noriu isz- 
mokti. Asz noriu butj advoka
tas arba teisėjas, ir visai ne
norta moteriszkiu mokslo.”

Katryte nusiszypsojo ir pas-' ir mergaites mokinasi. Mokina 
kui vėl su pasigailėjimu tarė: 1 apie Dieva ir dangų, kaip rei-

— “Žinoma,bet berniukai ir ]<ja būti geram ir kaip visados 
mergaites isz pradžių ta pati į reikia daryti kas gera, 
mokinasi. Asą tave tik isz pra
džių pamokysiu.

- -- ■

ta vargsza Timotiejų, nntilo. kad apie tuos daiktu^ nešinipl-
JMVU, Ai IIVAAVA iii.

| negali suprasti tike j i
* _ r JlJ «

kui vėl su pasigailėjimu tarė:

y y 
y

m a Kah’vf e. —

yra knyga isz kurios berniukai

apie Dieva ir dangų, kaip rei-

‘ ‘ Taip, 
Paskui — motiejus. —

y y

y y

— paklausė Ti-
4 4 Nelabai daug.

y y

‘Žalias kotelis jaueziasi, kad teisėjo vieta jam 
tikrai teks.

Viena Birželio ryta, jie bu
vo pas upeli. Sziose ilgose va
saros dienose lekcijos ėjo ne- 
taip kaip pirmiau. Katryte at
siminė, kad ir Szv. Urszules

papurto galva. - brangia
mija. — 
nemanai?

Nepražydo*?. 
4

ir taip trumnai nupjautas. Bet 
jeivu pasodintume! gal prigy
tu.”,

— “O, ne, ne
tarė Katrvto, žiūrėdama in juo
da# kieta žeme.

— Po degėsiais 
žemes,

turiu sena vazoną kuriame orą-1 tiniai uždaviniai is^riszami. 
eita žiema auginau potruszkas 
galėsiu Inu duoti, ieigu nori.

— “O tain, taip!” 
femai tarė Katrvte. — 
tiejnu, e i va surasime

czionai! ’ ’ —

Meros
v

vra geros 
” — taro Kri pa s. —

Sznnvs dažnai iszkasa. Ir asz I

y y

— link-
“Timo- 
vnzoha,

pripilsime žomia ir pažiūrėsi
mo. ar mano szakele nrigys.

Su berniuko pagelba maža 
rožes szakele buvo insodinta in |la szviesa 
dideli perskilusi 
kurio beveik suvisai nesimatė; Sudėjimą

M

simine, kad ir Szv. Urszules 
akademijoje paskutiniai kvoti
mai būdavo laikomi lauke po 
medžiais, — paungsnej pasku-

- - ■ " k_____ y

Taigi ir dabar, jaunai mokyto
ja vsai neiszrode bloga sėdėti 
prie vandens ir mokyti. Nors 
maža bet ji suprato katekiznio 
verte ir pagal savo mokslą 
aiszkino berniukui tikėjimo
dalykus. Ir isztikruju, ndrš no

ža jucziomis, vargszo berniuko šie

Mažoji kalbėtoja pažvelgus Bet man dabar tas nerupi. Nie- nebuvo vilties kad prigytu.,
■ ■». « *".I —^-A A* Jll Jt A, A| . » J ' ’L?

Kokia viltis 4‘paskui” yra jam nau, ir nenoriu, 
vargszui?

Bet Timotiejaus veidas nu- į kąęta girdėjo,

Mama sgko 
imo.

įet neužlaike,
i

pradėjo apszviesti.
vazono isz Dabar jie mokinosi AphsztaĮu

A A A » 1 >   . Ii * I * 'l» ■ 1!

I lekcija taip jausmingai, prinlin
I __ xt-----------------------------„i... Trki

I

ir Katryte aiėzkino

3i
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LORDAS ALLENBY TIKRAS VALDYTOJAS EGIPTO.
Lordas Allenby yra augszeziauses valdytojas ir kamiso- 

rius ant Egipto. Prie jojo stovi jojo isztikiamas tarnas Moha- 
medas. 2 
zidentas.

Allenby valdo visa sklypą panaszei kaip kokis pro-

ŽINOMA KAD NEGALĖJO.
...............  UI.-*O

Jaunas vyras: — “Kas tau
yra mano mieliause? Ko teip

i v ’ L1 ' * « I f ■ ’ .

— “Asz žinau k«d nenrigys, dama Betliejų, Nazareto, Kai-'verkt?
,” — liūdnai tarė varija, kad-isztikruju ji užzė- f

verki prie savo darbelio? Kas 
atsitiko mano aniolelit

Jauna paeziule;

IN - - - - - - t - - ...... -

NEPERMAINE DUOTO 
ŽODŽIO.

9

1

f

asz žinau1

Ji iKhtryte.
to, ' —r “O gal įr prigys,

— liūdnai tarė varija, kad* isztikruju ji užža
vėjęsavo mokini. /
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Filadelfijoi jau szirdeles gana, 
Susikirto didele ir maža 

mergina, 
O žinoma toji didesne# 

Buvo ir drūtesne.
Su pokeriu vaina ne kas, 
Jeigu per nosi pasirodė bur

bulas, 
Kada kraujei pasirodė.

Abiem baisei tas iszrode.
Mažesne didesne apskundė,

Sziai vežimas atidundo, 
; Kad didesne nuvežti, 

Bet. negalėjo jos sutapti.
Nežinau kaip ten toliau buvo, 

Turbnt viekas pakliuvo, 
, Badai susitaikė, 

Yiska slaptybėje užlaikė.
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Mylemas: — Kaip tai ? Juk 
davei man žodi, jog leisi savo 
dukteria už manęs, o ežia git- 
džta, kad ji ji iszteka už tojodžiĮt, kad ji ji iszteka- Kaipgi no

! kelnių if sūlaužiau net keturės

vTiek prisimuoztahu; 
idant tau prisiut guzika prie

‘ Turbut labai skaude joj!!1! adatas

Doierhkiko.
Tėvas: — Teisybe Pitki, da

viau tau žodi, bet Doleraicziui 
duodu dukteria^ *
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t Petrone Svirskiene nasz- 
le, gyvenanti pas savo duktere 
Valskiene, Shenadorije, mirė 
praeita Ketvergą po ligai apie 
metas laiko. Velione pribuvo in 
Amerika apie 2.5 metai adgal 
gyvendama Mahanojui ilgus 
metus, prigulėjo prie lietuvisz- 
kos parapijos ir Lietuvos Duk- 
teriu draugystes. Paliko sunu 
Frackville, dukteria Valskiene 
Shenadori, Stankevicziene mie
ste, pussesere Virbickiene ir 
pusbroli Virbicką SkranLone. 
— Laidotuves atsibus Utarnin
ko Mahanojui su bažnytinėms 
pamaldomis.

— Skvajeris Juozas Mi- 
lauckas padekavojo už dinsta 
insziurenc agento del Pru
dential kompanijos.

— Ir czionais buvo maty
tas užtemimas saules, bet tik 
98 procentas. Po teisybei tru
puti šutome bet ne daug. Regė
jimas per aprūkyta stiklą buvo 
neiszpasakytas, nes kibirksztis 
nuo saules buvo neiszpasakyto 
gražumo, kurie persimainyda
vo kone kas sekunda. Artymas 
planietas teipgi buvo matytas. 
Ką niurną astronomai pranesz 
ir ka jieje iszrado tai žinosime 
in kėlės dienas.

— , Seredoje mirė nuo užde
gimo plaucziu jaunas daktaras 
Jonas Hudock, paeinantis isz 
Mount Carmel o kuris praeita 
meta atidarė ofisą czionais ir 
turėjo dideli pasisekimą gydy
me. Velionis turėjo 38 metus, 
paliko tėvus, brolius ir seseri.

— Karpenterei vėla spiresi 
pakėlimo mokosiies ant $1.25 
ant valandos. Lyg sziai dienai 
aplankydavo po doleri ant va
landos, bet to neužtenka.

— Tieje. kurie permaino 
avo gyvenimus, lai pranesza 

'• redakcijų tnojaus idant ne- 
g iotbjai galėtu atneszt laik- 
raAzti in nauja vieta. Daugelis 
rugojo kad negauna, 
iriirszo permainyt 
adresii.

bet už-
savo sena

DIDELIS BALIUS
Rengia Lietuviu Moterų Pro- 

gresivos Susivienijimas Kuopa 
33 Mahanoy City. Invyks Ket- 
\ergo vakaru, 29 Sausio, Jau. 
1925 Norkevieziaus salėje. Ant 
szio baliaus gries/, pirmos kla
ses orkestrą, teipgi bus skaniu 
užkandžiu ir gerymu. Draugai 
ir Drauges nepainirszkite szio 
balinus. Užkvieezia Rengėjos. 
Inžanga vyrams 50c. Mot eroms 

. ir merginoms 25c. (9
JUS GALITE SUCZEDINTI 

PINIGO.

iszpardavimo
Pardavimas

Jeigu ateisite ant didelio 
Sausio menesio 
Seiverto sztore.
prasideda Utarninke Jan. 27ta
ir trauksis iki Pet n vežios va- •r
karo. Mes parduosime kotus po 
$3.95, szlebes po $3.95, moterių 
gražus žiurstai po $1.00, vai
kams siutelei po $1.00, vai
kams sveterei po 79c. Korsetai 
)>o 79c. Flaneluotos szlcbcs 
$1.29, vaikams džeketukai po 
69c. Middy jekutes mergai
tėms 79c. 2t.

Seiverts
29 E. Centre, St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
G01 W. Mahanoy Avė. 

(t.f.) Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.G

antPuikus dideli namai, 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garadžius. Viskas parsiduos 
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tnojaus ant adreso:

Er. J. Sklera, 
401 W. Mahanoy Avė.

(tf) Mahanoy City, Pa.
%»'

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Tamaqua, Pa. — Steitine pa
licije padare ablava ant saliu- 
ninku paimdami pinigines ma- 
szinas ir visoko sztopo pas se- 
kanezius: Augustas,jjeyyid, V. 
Rynkeviezjns,’ ■ Juoįųts Bernie-
kis, Stasis Milbnrt, V. Szeszta- 
kauckas ir pati ir Mikolo Cze- 
niszko. Visi turėjo pasiimpyt 
kaucijos nuo 300 lyg- 1800 do
leriu.

Pot tsville
Mare Vugeda, didžiause 

motere isz szios aplinkines ku
ri turėjo G pėdas ir 2 colius 
dvdžio o svėrė 515 svaru. Tu
rėjo jai padaryti specialiszka 
graha.

Chicago.

mirė
ligonini t e,je

Ant Bridgepor- 
to siauezin pleszikui. Kiekvie
na diena vis ka nors apipleszia 
arba sumusza. Savaites laiko 
begyj beveik kiekviena diena 
lietuvai buvo užpulti plesziku. 

kaip anglu, 
tuo biauriu 

darbu užsiima daugiausiai vai
kezai nuo 1G iki 20 metu am
žiaus.

Sztai apkraustyta 
Valanczauskiene.
kus ir kiti. Apkraustyta lietu
viu stuba prie 32 ir Wallace 

Ir daugelio kitokios 
ruszies blogumu.

Isz plesziku yra 
taipir lietuviu;

gatvėje p.
Lukas, Pet-

gatvių.

Brooklyn, N. Y. — Antanas 
Baleisza, 3G metu, gyvenos 92 
Madison St. New Yorke, mire 
Sausio 17 d. laidotas 
21 d. S
iszkun. Remikos bažnyczios.

Sausio
r. Trepybes kapinėse,

PIRKITE ŽIEMINI KOTĄ 
DABAR.

Mes i hz parduodame už labai 
piges prekes visus žieminius 
kotus musu sztore. Prasti ir su 
kailiniais apsiuvimais visokiu 
koloru, teipgi viso kailinio ko
tai, visi iszsipa rd uos už labai 
numažintas prekes.
žiemini kotą dabar del kitos 
žiemos. Ateikite jH'ržiureti ir 
pamatysite kaip galite sueze
dinti pinigo.
kės $19.95, 
augszcziau.

Seivert s
29 E. Centre, St.
Mahanoy (’ity, Pa.

Pirkite

Pardavimo pre- 
$29.95, $39.95 ir 

21

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

ir didumoVisokiu modeliu 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suezedinsite keletą desetku do
leriu pirkdanii fonografa pas 
mane. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
lia us tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig- 
tiis. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA FARMA.

100 akieriu farma, du namai, 
tvartas ir kiti budinkai ir ledi- 
nyczia. Szaltas ir sziltas van- 

200 vaisingu me-Idno stuboj.
dzin. Apie myle nuo E. Maha
noy Junction. Parsiduos pigei. 
Atvažuokite patys peržiūrėti.
(t.10.) Wm. Kunkel

"■ — — ■    ■ "*■'" *'"*1 —  i   f f        

SEIVERTO SAUSIO MENUO 
ISZPARDAVIMAS.

Prasideda Utarninke 
27ta ir tesis Seredoj, Ketverge 
ir Petnyczioj. Milžiniszkas nu
mažinimas prekes ant viso ta- 
voro sztore. Visokis žieminis 
tavoras, kaipo tai kotai, vai
kams aprodymai, Likucziai ir 
1.1, iszsiparduos už labai piges 
prekes. 2t.

Jan.

Seiverts
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa,
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KOKIS PROTAS, TOKIS JU SZOKIS.

JJ NEMIEGOJIMAS.
< 4

ko l)r.
| gydytoja

Jeigu negali miegoti ko, skaitymo

'111

",

M

Kelios turtingos merginos geisdamos atsižymet kuom nepaprastu idant juju paveiks- 
, ana diena atbuvo szoki ant sniego ir szalezio konia nuogos. Antana diena atbuvo szoki ant sniego ir szalezio konia nuogos. Ant 

galo palicije jeises užtiko ir nuvarė namo.
Jai rastųsi laikraszcziuosia

Isz Shenandoah, Pa. JUOKAI.

NETURĖJO VIETOS DEL 
TIEK ŽMONIŲ.

sau

Daktaras Jonas Stein 
kuris radosi Ashlando ligonbu- 
tije apie menesi laiko sirgda
mas melą n kol i je bandė atimti 

gyvastį per perpjovima
gyslų rankoje. Nor.se užtiko ji 
in laika ir tnojaus daktarai su
siuvo žaiduli, to'kiu būdu isz- 
gialbedami jam gyvastį.

Elzbieta Jencziuriene 
mirė praeita Petnyczia po ilgai
ligai. Vėliom* gimė czionais 4G- 
metai adgal, paliko vyra ir 
szeszis vaikus. Tėvas ir keli 
brolei ir seseres gyvena Kear
ney, N. J. Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms pamaldomis.

adgal, paliko
Tėvas

) >GYVAS ZERKOLAS.(4

“Gyva Ji
kuris šukele nemažai

Daktaras Angelos isz Beri i- 
no, ana sanvaite turėjo persta- 
tvma ant kurio rode 
zerkola, ’ ’
sensacijos. Pastate jisai iiideli 
zerkoliui rema ant kurio užsi
lipo gyvos nuogos merginos 

paveikslo mato- 
negalejo atsigėrėt 

lankosi net 
perstatymo kas

gyvos 
kaip tai ant 
rne. Žmonis 
tumu regėjimu ir 
du kart ant 
diena idant regeli to puikaus 
“Gvvo zerkolo.”

PARSIDUODA NAMAS

Namas su 
720 E. Market St. 
pigei.

visom vigadom
Parsiduos

Mrs. Marv Mulvev
720 Ė. Market St.

I $4.00
< IN

NEW YORKA
I NEDELIOJ
$ 1 VASARIO IR 1 KOVO
< IT1—*""1—""... ..... . 1 ...... ... .................. ................ .. .............. .. .................

C Specialia treinaa Subatos naktį

> Isz Ryte
r Shamokin.................................12:01
jMt Carmel ......................... 12:10
> Ashland .............................. 12:47
C Girardville ......................... 12:55
> Shenandoah............................ 12:35
«Mahanoy City....................... 1:16
J Tamaqua................................ 1:45
cNew Yorke (Liberty St) .. 6:35
>New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40

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

Ant Rea dingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietas

I

” sa-
William L. Munson, | lovoje, ir t. t.

s prie New York o
Valstijos Sveikatos Biuro
‘‘sekunozius. atarimils. ”* 
\į“17žmirsz|t' visus savo var-

visokiu dalvku*

B

prie New 
Sveikatos

JJzmirszfc visus 
gUs...

J

Kokis tai Iszpaniszkas szlek- 
la atejas nakties laike in gas- 
pa#la pernakvot. Pradėjo bala- 
dot in duris, ant galo po ko
kiam tai laikui gaspadoris isz- 

galva per Įauga klausda- 
kas ten ?

k. isz o 
mas,

Pasisziauszes 
liepe: 
nandez,
ve, (?onde isz Matet’u, Cavalle- 
ro isz Santiago de la AIkantra..

Gaspadoris: — “Tiek kam
bariu del tiek sveeziu neturiu 
pas save!

Uždare Įauga ir nuėjo gult o 
Jszpanas turėjo eiti toliau, bet 
nutarė isztarti tik viena 
da. *

l.szpanas atsi- 
Don Josa, Pedro, Per- 
Rodrigo isz Villa No-

J

i k

var-

GYVULEI GERESNI.

Gaspadorius in i 
ketina apsipaeziuot; 
nai, ar prisižiūrėjai

sunu, kuris
4 Na. Jo- 
merginai j 

Ruria ketini paiiiuti sau už pa
ežiu I

Šimelis

• u* I
II

e

Da* ne, bet jau ap
žiurėjau gyvulius kuriuos ap- 
laikis pasoge. *

ISZAISZKINO.

Mamyte del ko sardin- 
kom nukerta galvutes?

Kvaili, del to idant 
lėtu jeis iudet in blekinius bak
si! k u s. *

ga-

GERIAUSES PAMOKSLAS.

K u n i ga s a t o, j a s mokyti 
kus kalekizma atsistojas pra- 

Pasakvkite man 
kai, apie ka jums sziadien kal
besiu ?

Vaikutis isz užpakalio atsi- 
Pasakyk Amen ij‘ at-

dejo; -

liepe: - 
s i sėsk !

t

vai-

vai-

vw
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GERA PLAUKIKE.
Miss Marga riet a Koeher isz 

Palm Geneli, Ploridos, Jaimejo
auksinia dovana 

, plaukima. 
įgali iszbuli 
nut u.

J iji p< 
net

už Ilgiausia
> vandeniu 

ilestfiiiit h mi-> ..

PARDAVIMAS PRASIDEDA 
UTARNINKE IR TESIS 

PER TRIS DIĖNAS.

Ateikite anksti Utarninko 
ryta. Musu Sausio menuo isz- 
pardavimas ta diena prasideda 
ir tesis iki Petnyczios vakaro. 
Labai numažinta prekes ant 
visokio tavoro. Visoki aprody

me rg i nu irmai del moterių, 
vaikams. Tik per ketures die
nas.

Seiverts
29,Ji Centre, St.
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Mahanoy' City, Pa.
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You’ll soon 
see how...
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1 “Nemislyk apie dienos atsi
tikimus. Paimk gera knyga 
ka kita ir pradek skaityti.

Apie valanda priesz atsigu- 
liant, iszeik ant oro ir pavaik- 
szcziok. Suglyžes iszsimaudyk 
karsztame vandenyje, vėliaus 
iszgerk puoduką karszto szo- 
kolado arba koko ir 
kelius kerkeius.
kambari gerai iszvedink. Lan
gus palik pakeltus atsiguliant. 
Patalai turi būti szilti bet ne 
sunkus.

4 k

Munson, “
g‘a u s pa pra sezi a u s i a s 
mas. Ne liga, bet yra apsireisz- 
kimas ko nors. Daugumas žmo
nių reikalauja nuo asztuoniu 
iki devynių valandų miego kas

Teisybe, kad kai kurie 
žmones reikalauja penkių arba 
szesziu valandų miego, bet to
kiu žmonių yra mažai. Geriau
sia, diena pabalinti sekaneziai 
— 8 valandas darbui, 8 valan
das pailsėjimui ir pasibovini- 
mui ir 8 valandas miegui.

“Paprastai, žmones neina 
pas gydytojus vien tik del nuo 
nemiegojimo. Jie nįano, kad 
tas apsireiszkimas ne gan svar
bus lankyti gydytoja* Jie lau
kia pakol nemiegojimas prive
da prie kokios neyirszkos li
gos. Klaidinga taip daryti 
Daugeli

ar

suvalgyk
Miegamąjį

sako T) r.Nemiegojimas” 
yra civilizuoto žmo- 

skaus-

nakt.

Klaidinga 
sykiu jeigu žmogus, 

kuris nugali miegoti

svar-
Nera sunku šekit

“Jeigu nori geros sveikatos 
— ir mes visi jos pageidauja
me — turi kreipti atydos in as- 
meniszkos bygienos taisykles. 
Regulariszkumas užima 
bin vieta.
gyveninio papraseziausius rei
kalavimus, tai yra, 
valgi, tinkamai manksztytis ir 
kvėpuoti szviežio oro.

“Yra vienas būdas <Uznai- 
kinti nemiegojimą — rask prie 
žasti. Ta gali geriausia atlikti 
geras gydytojas kuomet gerai 
t avė i szegza mi nu o j a.

Baigiant szita

prižiūrėti

“Baigiant szita straipsni, 
noriu visiems patarti nvartoti 
vaistus arba patentuotas gy
duoles del miego. Jeigu jie tau 
reikalangi, aiszku kad tavo at
sitikimas reikalauja gydytojo 
peržiūrėjimo ir jis žino kokius 
vaistus turi imti.

“Protinis ir kuniszkas pąil- 
sejimas prives prie miego.’\ 

—Ford ko language Infor. Service. 
------  " 111 ’ '■ ' "r —

r^.

ANT PARDAVIMO, ė
"*lr' "rT'r* .-J?'

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie

> ■

No. 43G-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

„  ---------------------------- ------ ........................ .............. ...... .................. .. ................ ........ ...  „,

REIKALINGAS.

Ženotus žmogus dirbti ant 
fanuos. Užmokestis nuo $350 
iki $1,200 ant metu ir pragyve
nimas, Stuba su beganeziu van
deniu ir maudykle. Užmokestis 
pagal gabumo ir mokslą. Ra- 
szydamas neužmirszk paraszyt

• sziuos dalykus; kaip senas, ar

n neitu
dirbos ant faraiu ar ne, jeigu 
dirbos tai kokias maszinas gali

pas gydytoja kaip tik negali valri.yti ir pataisyt, ir tcip vis-
miegoti, jis 
eikvojimą ir

iszvengt u laiko 
savo sveikata

ka ka tik gali nuveikti, ar ant 
farmos gimęs ar tik dirbės kįek

nestatytu pavojuje.
Nemiegojimo

yra invairios ir ju yra..ilauge- j-į Darbas daugiaaše prie vai-
k k priežastys

laiko. Jeigu dirbai apie vaisi
nius medžius, paraszyk ka zno-
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lis. Czionais galima paminėt’ 
tik kelias, kaiptai, skausmas 
nuo organiszku ligų; pirmiej 
apsireiszkimai
ligų; neramumas; galvos skau
dėjimas nuo nervu sistemos 
kaikuriu ligų; odos ligos; bai
me nuo szirdies ir plaucziu li
gų, vartojimas perdaug kavos, 
arbatos, taboko, ir 
Nerviszkumas nuo

užkrecziamu

alkoholio, 
persijdi rbi- 

mo ir susirūpinimo yra papras- 
nemiegojimo prie-eziausios 

žastvs.
“Nemiegojimas priveda prie 

prastos asmeniszkos bygienos, 
blogu gyveninio paproeziu nuo 
kuriu sunku atsikratyti, nerc- 
gulariszko valgio ir miegojimo
valandu, prie vartojimo tabo-
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siu ir daržovių ir teip kas tik 
ant farmos reikalinga, karvįn 
melžt nereikia. Praszom pak
szyt pirmam ląiszke už liJok 
pirma meta norėtum dirbti ir 
iszlygas. Darbas adams dabar 
ir iki pirmam Apriliaus. Raižy

Augelstaij.kite Liotuviszkai ar Augel^ka^ 
Teipgi reikalingas bitininkas, 
praszom duoti i.szlygas.

A ndrew Abraczinskas 
Catawissa, Pa.R. D. No. 2
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DR. T. J. TAC1ELAUCKAS

Pirmntinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojui.
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2-ras Flora* Klino Narna 
W. Centra St., Mahanoy City, Pa.'
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Jeigu norite kad jusu

kava butu kaip tik gera ■

tai pirkite

At Your Grocer’s
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In Your tfome

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

A \

3-czias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- 

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart

dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka

dauginimu procento,
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