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F. W. BOCZKOW8KJ. Kilter 36 METAS

ISZ AMERIKOS
PANAUDOJO DIRŽĄ ANT 
SAVO PACZIULES PECZIU.

Atlantic City, N. J. — Alfre
das Robinson, likos pastatytas 
priesz magistratu Paxsona ant 
iszsiaiszkinimo del ko panau
dojo stora diržą ant baltu pe- 
cziu savo pacziules Locijos ir 
iszmuszima dvieju dantų. Al
fredas pasakė, buk jojo prisie- 
gcle iszdave už daug pinigu 
ant nereikalingu dalyku, ba 
net 30 doleriu. Mane jisai, jog 
ant menesio
tai jaja nubaudė. Magistratas 
mane, jog tokia
už daug del silpnos moterėlės 
ir nusiuntė Alfreda ant 00 die
nu in pataisos narna.
NUŽUDĖ PACZIA, KŪDIKI, 
KAIMYNĄ IR PATS SAVE.

Floodwood, Minu. — Vž tai, 
kad jojo pati užvedė 
prieszais ji ant
Jonas Olila, fermeris gyvenan
tis terp Flood wood ir Wright, 

po tam

už daug

tai nž daug ir už

bausme buvo

skunda 
persiskyrimo,

nužudė tris y patas, 
pats sau paleido kulka in sme
genis. (Hilą pirmiause nuszove 
savo paezia 41 metu, po tam 
dvieju metu dukrele ir kaimy
ną Llidvika Maltona, 45 metu, 
po tam pridėjus revolveri prie 
kaktos pasidarė sau gala. 
Kaimynu nužiurinejo, buk tai 
jisai prikalbino jojo
idant nuo jojo atsiskirtu.
PARANDAVOJO SAU SVE

TIMA VYRA UŽ 10 DO- 
LERIU.

Chicago. — “Toji padla man 
moka 10 doleriu ant sanvaites 
už mano vyra ir sako, jog pri
valau isz to džiaugtis.

pa ežia

” Teip 
kalbėję laike teismo Mare Lau- 
gorienci 39 metu motere Ju
liaus Laugoro, 
______ prieszais

39 metu mot ere 
, kuri užvedė 

skunda prieszais Ona Larsh- 
fieldienia 50 metu, skausdama 
jaja ant 25 tukstaneziu doleriu 
už tai kad 
v v ra. 

e

Ne apeina man

jai paver/.e josios

“Ae apeina man apie pini
gus, tiktai tas, jog Ona geidžia 
idant mano vyras praleidinėtu 
saldžius vakarėlius su taja tur
tinga naszle. Tasai rakalis jai 
mazgoję grindis ir torielkas, o 
kada užbaigė savo darha aplai- 
ko dcszimts doleriu aut sanvai
tes kuriuos man atiduoda kal
bėdamas idant juos paliktai! 
ramybėje. Negana to praleidže 
jisai tris naktis ant sanvaites 
su taja naszle lyg antrai valan
dai po pnsiaunakt. Ponas sn- 
dže pats gali dasiprast, argi 
motere gali pavėlini vyrui ant 

pasielgimo,“ — r ilgojo

UŽPYKO ANT 
KAD JI DAUGIAU UŽDIR

BINĖJO KAIP JIS.
Newark, N. J. — Vž tai, kad 

jojo paeziule uždirbo 200 tuks- 
taneziu doleriu in laika dvide- 
szimts metu pardavinėdama 
skrvbeles ir szlebes del t art in- 
gu moterėliu, 
doleriu ant sau va i tos, Elisas 
Cowan apleido savo moterėliu 
metas laiko adgal. Dabar mo
tore skundže savo 
persiskyrimo, jog 
kalbėjo ir be jokios priežasties 
ja ja apleido. — Kvailas vyras, 
reikėjo jam būti užganadytu 
isz bobos turto ir rainei sau gy
venti su jaja.

70 METU JAUNIKIS 
VEDASI.

Duluth, Minu. — 
dže apsipaeziuot,

PACZIOS

met u

o jisai tiktai 40 
sa n va i les,

Elisa ant 
su j a ja įle

“Kas gel
tai niekad 

neyra per vėlu“, — teip pasa
kė Christ Schang, 70 metu se
numo jaunikis ir jojo mylema 
Helena Hanson. Kada jauna
vedei is atėjo iszymti lai su u s, tai 
rasztininkas isz pradžių mane, 
kad tai juokas, bet persitikrino 
kad Schang ant tikrųjų ketina 
apsivesti ir nori hiisnus. Jojo
mylema yra mergina kuri da 
nepabaigė keturesdeszimts va
sarėlių. Schang 
karta, sako kad nors

laimingu ir 
any t i oszku prie

vedasi pirma
priesz

mirti geidže būti 
po smert neg? 
vartų dauginis.
MAITINO DUKRELIA SAVO 

KRAUJU PAKOL JAISES
SURADO.

San Bernardiim/C’alif. — T.
C. Kellv iszkeliavo su automo
biliu praeita Subata atlankyti 
savo gimines. Jojo pati ir pen
kių metu dukrele teipgi radosi 
su juom drauge. Juju automo
bilius nusirito nuo stataus kal
no 900 pėdu žemyn. Nelaimėje 
likos užmusztas tėvas, bet mo
tina su mergaite 
norints
Neturėdama
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OLANDEREI PASIPRIESZINA PRIESZAIS KARES.
Amsterdame, Olandijai, buvo susirinkimas gyventoju kurie užprotestavojo prieszais 

tolimesnes kares ir kad juju daugiau neimtu. Laike milžiniszkos parodos moteres nesze di- 
“ Apsaugokite savo vaikus nuo karabinu.
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Isz Visu Szaliu
deles i sz k a ba s su paraszais:

1 .orain, (Ibio, 
mais veideleis 
vaiku važiavo

prisiart inant 
e lėk t 'ik i-

užvažiavo ant 
vaikai

8 VAIKAI UŽMUSZTI VA
ŽIUODAMI in Moks 

LAINIA.
--- Su links
mi Inas t rokas 

in mokslainia
neprijausdami, jog baisi nelai
me juos lauke už keliu miliutu. 
Szoferis t roko matyt užsižiop- 
lino, nes neinate
žaibiniu smarkumu 
nio karuko kuris trenke in t ro
ką kada tasai 
geležinkelio. Aszt non i
likos ant vietos užinuszti, o li
kusius kone visus sužeido. Ne
laime atsitiko netoli Sheffield 
Lake. Buvo tai vaikai ferme
riu kurie važiavo in apskriezio 
mokslaine.

APVOGE NASZLE ANT 
2000 DOLERIU;

Hazleton, Pa. —

ISZ LIETUVOS
LATVIAI PAGAVO STAM

BIA RAUDONA ŽUVĮ.
Ryga.

4 4

Sziauliai. m. Rugsėjo 
miesto

tas 
bu v.

J ?

vedėjas 
tarnvbos

atvvko

Rygoj suaresztuo- 
raudonosios Latvijos 
karo skyriaus 

ir revoliucines karo
narys Dzenis, kurs 
Latvijon su kominterno latviu 
sekcijos padirbdintu pasu. Su- 
aresztuotasis traukiamas teis
mo atsakomvben. •h

SUIMINEJA GYVENTOJUS.
Vilnius. 2-10 — 

kiu vienasedv suimti 
gyventojai, 
rysziu palaikyme su baltgu- 
džiu partizanais anapus sienos 
SSSR teritorijai.

Betgi “ Dz. Wilenski

kurie

Visznevec- 
i visi jo 
kaltinami 

su

nors tam jokio
nes

POLICIJA SZAUDO MITIN
GUOSE.

o 
m. 18 diena Sziauliu
ties arkliu rinka buvo kieno 
tai mitingas, surisztas su savi
valdybių rinkimais. Baigiantis 
mitingui, policija pradėjo zal- 
pais szaudyti,
rimto pagrindo nebuvo, 
kalbėtojas kalbėjo tema, o mi
nia ramiu-ramiausiai klausėsi.

Szitokiu policijos pasielgi
mu piktinasi visi, neiszskiriant 
net vietiniu krikszczioniu de
mokratu.

Mitingas«cjo ties pat mokyk
la, kurioje tuo metu buvo užsi
ėmimas. Mokyklos vaikai bu
vo iszgazdinti ir vaiku tėvai, 

duoti

'A

į
I

*

toki o 
M a re.
PER DAUG UŽDAVĖ “MEI

LINGU LASZU.”
Jersey (’ity, N. J. — Palicije 

suome aptiekoriu Stantona 
Bernsteina, kuris norėjo nutru- 
eyt v vra Mares K i bet lew.skie- 
nes, 20 metu moterėlės idant su 
jaja galėtu po tam drauge 
vent i.
Mariute, idant užduotu 
vyrui “meilingu laszu 
sulaikyt ji namie bet isztikru- 
ju buvo tai kloroformas.

Nesenei Mare atėjo pas ap- 
tiekori rugodama ant savo vy
ro, buk jisai užsiduoda su ki
toms moterimis ir trankosi lyg 
vėlybai nakezei. Aptickoris da
vė jai kokio * tai skystimo, pa
liepdamas prikiszti vyrui prie 
nosies kada užmigs nes tai yra 
“meilingi laszai” 
vyra namie. Mare teip ir pada
re, bet vyras mirtinai apsirgo, 
dasiprato ka jam Mariute pa
dare, prispyrė jaja prie iszpa- 

ir paliepė

aptiekoriu

Aptiekorius prikalbino 
savo 

idant

ir sulaikys

žinimo teisybes

iszliko gyva 
likos sužeista.

savim jokio 
maisto ne vandenio, motina 
perpjovė gysla rankoje o su te- 
kaneziu krauju maitino dukre
le per tris dienas ir tokiu budu 
iszgialbejo jaja nuo mirties, pa
kol juju neat rado-žmonis kurie 
jeszkojo dingusiu per kėlės 
dienas. Ir tai ne butu juju nie
kas suradęs kad ne szuo už-1 
musztojo kuris drauge su jesz- 
kotojais jeszkojo 
szuo suuodė savo poną-ir atve
dė jeszkotojus ant vietos. Mo
tina buvo teip susilpnėjus, jog 
nuveže jaja. in ligonbuti. Mer
gaitei nieko blogo neatsitiko. 
-— Argi reike geresnio moti- 
niszko pasiszventimo del savo 
kndikib, kuri per tris dienas 
maitino savo krauju, 
kudikis pasiliktu gyvas!
KASYKLOS OHAJUI UŽSI

DARĖ — 1500 NEDIRBA.
Nelsonville,’ Ohio — Apie 

pusantro tukstanezio angleka- 
siu neteko darbo per susjojima 
keturiu dideliu kasvklu Hock
ing Valley in laika vienos san
vaites. Kasvklos priguli prie

baise i
su 

vandenio,

dingusiu;

bile tik

Kasvklos
Pittsburgh Coal Co., kuri tvir
tina, Imk negali dirbti kasyklų 
su užganadinaneziu pelnu pa- 

al dabartiniu trijų metu šilgal iiaharunia trijų me|u su
tarti su anglekaseis.
APSIVEDĖ 13-TA, APLEIS

TAS IN 13 DIENU.
New York. — Numaras try- 

lektas buvo nelaimingas 
vedusios poreles Aleksandru 
Nedzilkovskio isz Jersey City. 
Pirmutine priežaiste nelaimes 
buvo ta, kad jojo pravarde su
sideda isz trylekos litaru, an
tra: apsivedė 13 diena szio me
nesio o kada pagyveno su sa
vo jauna paeziule. tryleka die
nu, tai ji apleido. Dabar Alek-

•4 "•sS įi-

del

Karolinos 
Vesiuos vyras mirė, buvo jisai 
asekuravotas ant dvieju tiiks- 
lancziu doleriu.
pirkti ana diena narna už tuos
pinigus kuriuos turejo paslė
pus namie. Kada nuėjo pasiimt 

nerado juju ant pa-

Naszle maut'

pinigus, 
prastos vietos, nes juju ten ne
buvo. Moterėlė net kelis kartus 
apalpo isz g 
sanvaites adgal atėjo pas jaja 
kokis tai nepažystamas kuris 
kalbino jaja ant nupirkimo ko- 

ir kaip manoma,

ailesezio. Keh

kiu tai szeru
tai jisai turėjo tuos pinigus pa
imti ir iszdumti isz miesto. — 
Yra tai pamokinimas jog sau
giausia laikyti pinigus banke.

PADOVANOJO $500,000 UŽ 
GERA PASIELGIMĄ.

New York. — “Dave man 
tikra te v isz k a

i

MASONAI NE TOKI BAISUS 
KAIP NEKURIE SAU 

MANO.
(louverneiir, N. Y. — Dauge

lis kataliku vra tosios nuomo- 
nes, jog masonai kovoje prie- 
szais katalikiszka bažnyczia ir 
jaja paniekineja, bet pasirodė, 
buk toji nuomone vra 
klaidinga, 
nn No.
ant savo mėnesinio susirinkimo 
nubalsavo paaukaut szimta do
leriu ant naujei statomos kata- 
likiszkos bažnvezios 
Prabaszczius.priėmė auka su 
padekavone.
JAUNOS MOTERĖLES TURI 
LANKYTIS IN MOKSLAINE.

Chicago. — Siipredentas 
publikiniu mokslainiu Bodine 
apgarsino, buk jeigu vyrai ap- 
šiveda šu mergaitėms kurios 

kaip szesziolika 
metu, turės eiti in kalėjimu jei
gu savo prisiegeliu nesiuntines 

pagal mokslisž- 
Ana sanvaitia dvi 

mergaįtos isztekejo turėdamos 
13 metu kad tik nelankvtis in 
mokslai nes 
priverto

G k rai
nu tspaudo

ISZVARE

nuomone vra visai 
nes draugavę maso- 

237E.A.M. isz czionais

BOLSZEVIKAI 
10,000 GRUŽIECZIU IN 

SIBERIJA.
Berlinas. — Isz Konstanti- 
poliaus danesza, buk bolsze- 

mo- 
v u z

paskutiniam 
Tuosius vargszus

” tvirti
no, buk. jokio baltgudžiu suky- 
limo nesą ir labai stebisi atra
dimu “Baltgudžiu — 
niecziu Partijos”
laike traukinio užpuolio ties 
Luninecu. Laikrasztis pastebi 
netinkama elgėsi lenku policis- 
tu, kurie traukini sukilėliams 
puolus, pasidavė

kaip girdėtis, rengiasi 
ant poliejos skunda.

Bobeles, nebežinodamos kaip 
reaguoti in tokius policijos pa

sakosi raszvsian- 
ežios in Amerika, Anglija ir 
kitur (tik ne in Kauna), karį 
visi žinotu, kas darosi kriksz- 
czioniszkojoj Liet uvoje. 
net mokykloje vaikai 
ramumo!

Isztiesu, ka policija
parodyti savo tokiu pasielgi
mu, jeigu nemokejima *citi sa
vo pareigas, iki sziam 
niekam nesuprantama.

ARABAI KAUNE.
Kaunas. — Rugsėjo

Mat, 
neturi

norėjo

czionais.

k

šu 
turi mažiau

iu mokslaine 
kas tiesas.

Si byra

m

be pasipric- 
szinimo ir iszsireiszkia:
ta kuri turi pasauline reikszmc 
neturi' būti avinu burvs. ”

ATSARGIAU.
Sz. m.

18 d. gatvėj priesz
Kaunas. —

4 4 mran-
laikui

4 4

prieglauda ir 
pralinksmino mano gyvenimą 

mano dienosią.“ 
Tokis pasielgimas turėjo ver

ties $800,000 isz kurios lai su
mos apie $300,000 Robertas 
Hawley, velionis, iszdave ant 
Arthnro Leonard ir jojo pa
ežius, per laika savo gyvasezio. 
Likusius puse milijono Hawley 
užrasze testamente del savo ge- 
radeju. Buvo jisai prezidentu 
Cuban American Sugar Co., ir 
kitados buvo verias snvirszurn 
du milijonus doleriu. Ant se
natvės apsigyveno pas Leonar
dus nes buvo jaunikiu.
NUŽUDĖ VAIKUS, PACZIA 

IR SAVE.
Topsfield, Mass. —

paskutinėse

, bet 
ant

inokslaines nors ant puse dio- 
s uos pakol nedaeis lyg szeszioli- 

1 kos metu.
SZESZI ANGLEKASEI ŽU

VO EKSPLOZIJOI.
Madisonville, Ky..— 

zijoi dulkiu kuri kilo czionaiti- 
neje augliu kasykloje pražuvo 

o septynioli
ka užgriuvo, .bet vėliaus giluk- 
ningai iszsigavo isz kasykla. 
Kad?i gyventojai daginio apie 
nelaime, tuojaiis susirinko prie 
kasykla apie tūkstantis žmo
nių, o szeimynos žuvusiu angle- 
kasiu kone isz proto iszeitinejo 
kada juju kanas isziminejo isz 
kasvklu.
RADO LAVONA PRIRAKY

TA PRIE MEDŽIO.
Williamsport, Pa. — Me

džiotojai surado lavona Henri- 
kio Mc Henry, 31 metu kuris 
užbaigė Yale universitetą, //et. 

Filadelfijoi,

valdžia jeises 
inlankymosi

Eksplo-

no
v i kai iszvare 10,000 vyru, 
teriu ir vaiku in 
ėmimą dalyku 
pasikėlime.
lauke mirtis Siberijoi, nes gru- 
žiecziai pripratę prie szilto oro 
nedaląikys szalczio.

PENKI LIKOS PAKARTI UŽ 
NUŽUDINIMA VIENO.

Montreal, Kanada. — Praei
ta Petnyczia ant penkių kai\ 
tuviu likos pakarti penki žu- 
dintojai kurie nužudė szoferi 
Henriki Cleroux. Yra tai pir
ma karta kad Kanadoje atsi
būtu penkios kartuves in vie
na diena. Szoferis likos sulai- 
kvtas ir nužudvtas kada veže 
daug pinigu in banka. Viso bu
vo devyni banditai, bet likos 
vienas iiuszantas o kitas pabė
go in Bridgeport, Conn.
keli žmonis buvo liudintojais 
tojo liūdno degejimo
kunigai kurie draugavo žadin
tojams ant kartuvių.

VALSTIECZIU SUKYLIMAI
RUSIJOI NESILIAUJA.

— Valstie-

D Tik

ir keli

Rugsėjo 
Karo Mit- 

zeju ant suolelio sėdėjo daug 
Eidamas pro szali 

N., staiga priszokes prie 
poreles, ne- 
priežasties 

knipeli,’ 
kuri visada nesziojasi rankoj. 
Apszvcntines ta nelaiminga ja 
porele, pasakė: ežia ne vieta su 
merginomis... ”

Gal minėtoji 
“meiliai” 
nesiimu, bet vis tik vidurdieni, 
vieszai, publikos akyse kapoti 
žmones su nagaika — ar sziaip 
ar taip ypacz 
nepritiktu.

LUNINECO PUOLIMAS.
Vilnius, 2-10. — Spalio 1 d. 

Makanu miesteliu atvyko gin
kluoti būriai baltgudžiu suki
lėliu vedami atamanu Dubovs- 
kio ir Vlodarenko.
mais perėjimu tie būriai pasi- 
ruosze užimti Lunineca.

žmonių.
g?,L
vienos sedincr4j.os 
žinoma del kurios 
paleido darban savo <

porele ir per 
sėdėjo, — spręsti

generolui lyg

Praneszi-

szeszi anglekasei

Ryga, Latvija, 
ežiu su kyli uja i Rusijoi vis daž
niau pasitaiko. Nuolatos atei
na žinių apie riauszes ir susirė
mimus.

Konfiskavimai javu minsko, 
Vitebsko ir Smolensko guber
nijose beveik pasiliovė. Komu
nistu valdininkai isz tu provin
cijų pabėgo in didesnus 
tos, bijodami del savo 
ties.

Praneszama

mies-
gvvas-O J

apie neramu
mus Charkove, kame darbinin
kai kelia, protesto demonstra
cijas priesz valdžios vykinama 
rekvizicija javu eksportui.

T

30 d. 
vykdama isz Vokietijos in Ru
sija arabu astovybe Austrijai, 
Italijai, Rusijai ir Lenkijai su 

Loteralah

f

Home r 
Kennedy, 50 metu, nužudė savo 
paezia, du vaikus, po tam pats 
sau pasidarė gala. Trys senes
ni vaikai' tame laike radosi 
mokslaineje ir per tai apsisau
gojo mirties. Badai Kennedy 
sirgo nerviszka liga ir laike 
vieno isz savo nervisžko atako,

dingo isz namu 
suvirszimi du menesiai adgal. 
Jojo lavone surado prirakyta 
prie medžio aut artymo kalno 
tolimoje vietoj kur žmonis ma
žai kada eidavo. Vienas len
ciūgas buvo prirūkytas prie 
kaklo o kitas galas prie me
džio. Nelaimingas žmogus mi
rė isz bado, o aplinkui medi 
buvo iszmintas takelis, kas pa

ve iksz- 
cziuot aplinkui medi, pakol 
gyvastis ji neapleido.

Palicije yra tosios nuomones _ — — — a m. « a a •

Paskutines Žinutes.

kaklo o kitas galas prie

rodo, jog turėjo daug

l’hiladelphia. — Rodyda
mas savo paezoi kaip naudoti 
revolveri, William Yeageris isz 
netyeziu pat rauke vamzdi, re
volveris iszszove ir kulka pa
taiko jojo paezei in pilvą nuo 
ko ttiojaus mirė.

-.s
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NEDUOS NUKIRPTI SZITU
• PLAUKU.
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Eel Emi r Habib 
prieszaky buyo -isustojusi Kau
no stoty, kur sii jhMnforrtiaci- 
jos tikslas turėjo pasikalbėji
me Užs. Reik. Ministerijos 
ypatingiems reikalams valdi
ninkas p. Blaveszcziunas.

PUOLIMAI TĘSIASI.
Vilnius. 2-10. — Per 2 die

ni Rugsėjo 30 ir Spalio 1 d. pa
daryti puolimai ant Ostrosko 
stoties Sugadintos telegrafo 
vielos ir iszardvtas kelias.

Rovnos apskrity 50 asmenų 
būrys puolė Klecko 
bet sargybai pasisekė 
kyti. Būrys ginkluotu raiteliu, 
apie 20 žmonių puolė Žozefinu 
folvarka Stolino apskrity. Nu
kautas dvarininkas Ostrovski, 
sunkiai sužeistas urėdas VI. 
Makarczik, nuo žaizdų mirė jo 
brolis Stasys Makarczik. Api- 
pleszus d vara pastebėti veži
mai kelyje in Gliunaja, 
krauti pripleszto turto.

Ties miesteliu Moroci, 
ruože, lenku pasienio sargybos 
150 žingsniu atstu nuo 
Lenku sienos 
apsiszaudymas

Reik.

miestą, 
iszvai-

pri-

Rusu 
invvko rimtas 

tarp 4 lenku 
parubežio kuopos ir atamano 
Bocziaszkos būrio, kurio sta
bas randasi rusu pusėje Vidu
tiniuose Machranuose. Padalys 
ta iki 1,000 szuviu. Keletas su
žeista; juos sukilėliai nusinesze 
paslėpdami krūmuose.

Isz Polochanu, Vilniaus aps., 
pranosza apie nukovimą lenku 
karo ruožo komendanto ir su
žeidimą 2 policistu laike puoli
mo, padaryto grupes atamano 
Trofinio Olenino, kurio sztabas 
randasi Cimkovicziuose 
pusėje.

rusu

TASAI NELAIMINGAS 
“TRYLIKTAS.”
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iii— Kas tau atsitiko Motie
jau, jog te i p esi sumusztas.

— Ugi kumuti tai vis per 
taji trylekta skaitli.

— Kaip tai per tryletkta..
— Matai, tai boba mano 

suteriojo.
— Kaip tai prie to prisi. 

dėjo tryleka ?
— Ba matai, sziadien suėjo

Mrs. James Wire isz Kuntze, 
Texu, Ameriko, sako, jog tegul

M
j 

riO 
!'l|-i||
i

Bukareszt, Rumunija.
Zelea Cudreanti didelis prieszi-^ visos moterėles duoda sau nu- 
ninkas Žydu, nužudo prefektą

buk kas tokia turėdamas kokia palicijos Jassy ir sužeido mirti- 
tai neapykanta priesz ji, pa- nai du kitu palicijantus. Buko- 
naudojo toki būda ant atker- viliojo platinasi didele neapy- “ ' ■ ' - ■ - * * * • •

kirpti plaukus pagal naujausia 
mada, bet jiji džiaugėsi isz sa
vo ir laikysis juju lyg smert. 
Wire’ienos plaukai yra 5 pėdos • /% *• «1 •

Ii

t*
man tryleka metu kaip su jaj
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KAS GIRDEI
Bandymas perlėkti aroopla- 

i Atlantiko ’mares neduoda 
Kokis 

amerikonas Os- 
25 tukstanezius

nu 
atsilsiu amerikonams, 
tai turtingas 
t re i g, paskyrė
dovanu tam lekiotojui, kuris su 
areoplanu iszleks isz New Yor- 
ka in Paryžių arba isz ten in 
New Yorka be perstojimo.

bandymas jau buvo 
padarytas ne
tai’padaryti. Mete 1919 Ang- 
liszkas kapitonas Alcook ban
dė perlėkti per Atlantiko ma
res, bet per Nauja Fouudlandi- 

Portugal Cabral
Atlantika hidroplauu isz 

Portugalijos iii Pietini Ameri- 
Paskutini 

norėjo padaryt 
Bossout rot •> f >

Tok is

,1» • 
per

ka.

karta ir galima 
Mete

perlėkė

karta panaszei 
du Prancūzai 

ir Caupi‘t iii laika 
7 valandas be sustojimo.

Mažiause penki bilijonai do
leriu yra paslėpti per turezius 
ant kuriu nemoka jokiu taksu. 
Czionais Suv. Valstįjosiu yra 
mažiause užimta žmonių kuriu 
ineiga daeina suvirszum mili
jonu doleriu, o bet puduota tik
tai 67 žmonis, per kn apie pen
ki bilijonai yra nepaduodami 
per Amerikoniszkus milijonie
rius. Bet 
uždirba ant meto daugiau kaip 
tris tukstanezius doleriu, tai 
valdžia pareikalanje taksu lyg 

. paskutiniam centui.

nuo žmogaus kuris

neprivaloMotore neprivalo skupet 
meiles del savo vyro, juk ir vy
rai trokszta tosios meiles kai
po ir moterėlės, ir jieje troksz
ta tojo glamonėjimo, pagyri
mo ir glostinimo kaipo ir mote- 
riszka veisle.

Nekurios mote re 1 e s 
buk kada juju vyrai atsitraukė 
nuo altoriaus, 
szmotas ledo.
man kalbėjo, jog isztekejus už 
savo vyro, ne nepamislino, jog 
jiji trokszta nuolatines meiles 
ir kail jai 
myli ir pildo 
kaipo gera gaspadine ir moti-

Jiji trokszta jojo karszto 
bueziavimo ir prispaudimo 
prie krūties, o ne prispaqdiina 
lupu prie veido, kurie turi tiek 
ženklvvumo kiek szaltas bul- 
vinis blvnas. 

•r

Bet ar tokios moterėlės, ku
rios geidžia tokios karsztos 
meiles nuo savo vyru, gal ne 
ant mislies neateina, jog ir juju 
vyrai trokszta panaszios karsz-* 
tos meiles nuo savo prisiegeliu 
•— nors trupinėli priglaudimo 
prie juju krutinės.

Josios nėdasipranta, jo 
augės vyras, 
laipsnio garbes, 
ji paeziule paglostytu ant vei
do, meilaus žodelio, kokiu jisai 
yra geru ir meilu 
inisiegele kas

r u goja, 

tai atszala kaip 
Tula moterelo

pasakytu kad ja ja 
savo privalumus

na.
ir

g su- 
stovedamas ant 

t roksz t a kad

ir kai Į) jojo 
vakaras

klaupė ir dokavoje Dievui, jog 
jai davė gera vyra ir ji myli 
kožna diena daugiau ir dau
giau.

Juk nesiranda ant svieto vy
ro, kuris ne miauktu kaip kati
nas isz užganadinimo kada ji 
ranka glosto, jeigu jam jojo 
paeziule punaszei nedarytu. 
Butu užganadytas visame j(‘i- 
gu matytu nors Irupineli mei
les nuo savo paeziules, kokios 
ji trokszta nuo vyro.

Nebijokite moterėlės, jeigu 
jusu vyras supras, kaip ji my
lite ir guodojete — isz to 
džiaugsis ir jus da daugiau my
lės. Nes tik meile užlaiko svie
tą. krutėjimo ir tiktai meile yra 
tepalu maszinos vedusiam gy
venimu.

vvra JUOKAI
I

NE SZLEKTAS I8ZMA- 
NYMAS.

Vienas studentas, 
juokdariu, nuėjus pas burtinin
ke liepe iszburt ant kortu. Bo
bute perverto akis lyg kad ka 
mislydama ir tarė, kad korta 
puolė del jo dideles laimes, jog 
jisai trumpame
dideli patikima nuo 
savo giminiu. O tai linksma na
vy na sako jtiokdaris, jog asz 
esu 
teip kaip bažnytine pele,
jau dabar pasibaigs ergelei. O 
kad poni tikrai žinai kad asz 
gausiu palikimą piniguose tai 
meldžiu pažiezyt man 20 mar
kiu, o asz gavės pinigus atiduo
siu su procentu.

atsi-1

didelis

laike apturės 
vieno i.hz

dabar be jokio skatiko
Ale

laiko lyg isz-Tik sanvaite 
rinkimo prezidento. Ant tikie- 
to randasi apie devyni kandi
datai ant tojo garbingi! dinsto 
bet kožnas yra tvirtas laimėji
mo. Yra tai nieko daugiau kaip 
politikiszkas “Hpielius.” Isz- 
rinkimas priguli nuo balsuoto
ju. Nekurios partijos geisdami 
laimėti, badai pirkines žmonių 
balsus, bet kožnas ukesas szio 
puikaus sklypo ne bus tokiu 
nupuolusiu niekszu idant pasi
duotu politikieriams kaip Ju- 
doszius.

Darbininkai nebalsuos už to
kius kandidatus kurie 
atome stiklą gero alaus o patys 
prisipylė kiszenius 
isz butlegerystos.

ŽINUNAS.

spiel ius.

ne

jiems

pinigeleis

Amerikoniszka Raudono Kry
žiaus Drauguvc szimet davė 
paszialpn 43 nelaimėse kokios 
szimet atsibuvo po visas dalis 
svieto, o tokiu nelaimiu isz vi
so buvo 192. Toji drauguvc isz- 
dave ant suszelpimo žmonių 
apie 800 tukstanezius doleriu. 
Toji drauguvc gyvuoje per 43 
metus, turi apie 3000 szaku ir 
snszelpineje gyventojus
sklypu jei j u juos atlanko kokia 
didele nelaime.'

visu

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su saliunu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Name randasi didelis 
galiūnas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir»t.t. Kreipkitės 
in 1 i Saules ’f ofisą. t.f.Saules” ofisą.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARA.BISZKOS ISTORIJOS 

f

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARAB18ZK0S ISTORIJOS. 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucriai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssais 
r ------- ■■. ■ į BZTAĮ KA RASZO ISZ LIETUVOS
■■■■■■■■■■■M SZITA KNYGA

150 Paveikslu.
1 H

Tūkstantis Nokta
Gerbemasls Tomistai;—.

Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 
mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena”, apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepar 
sljunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis. Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visoki rupasesiai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba,. , 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra Ui ketvirtai iazdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
• * e a • e *»• e j u « fe ___

ŽOKAS.

Preke knygos Amerike $2.00ja nusiusti in Lietuva.
Pnice knygos in Lietuva su nuriūntimu tiktai $2*50.

D. B00ZKAU8KAS, 00* MAHANOY PA.

Vienas gyrėsi, jog jis apie vi
sokias mėsas nusimano.

Ne trukus keliesia nusidavė 
in restauracija ant piet. Valgė 
visi gardžei o tas žinunas dau
giausia. Tame ateina kelneris 
ir tasai ėdikas paklausė: kokio 
tai gyvulio mesa ?

Kelneris: — Tai visi pietus 
buvo isz arklio.

Paszoko ėdimas ir pnszauke: 
ir kiauszinei buvo— Ar 

arklinei ?...

SUPRANTA UKESTIA.

Jauna poni su savo vyru ėjo 
peržiūrėt i dvara pirmu kartu 

in krautuve visokiu 
i m regėjo st o v i nez i us 

maiszus ir paklausė.
— Kas tuosia maiszuosia?
Ponas: — Tai szios gadynes 

meszlas kitokį užduoda!
— Jau ne gana kad žmonis 

nes ir gyvulei

ir nuėjo 
daigiu

viską iszranda 
ne apsileidžia!

h*....ii ii KiM

SUDE.

ir K;

Pati apskundžia 
jaja labai sumusze.

Slidžia: — Kokia tu turėjai 
tiesa muszt paežiu? Ar tu ne 
žinai, jog tiktai sudus turi tie
sa baustie ?

— Tiek to, tai muszkitc ja
ja — man vis tiek, tiktai duo
kite gerai.

vvra fe J jog

Valgiu Gaminimas
_ --------|R --------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, PA.

—»i— W wwii* „ iii i ,■ i m , > w,, ......... .

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARB A NOTOS 
DEL PIANO

< *' .............■""T"’..... '*

S TURYNIS:
C Soči ta Polka
> Lietuviu Marszas 
C Suktinis Polka 
sLastucza Polka 
r Tu Mano Mieliausiu Polkų 
C Vamzdelis Polka 
JDucaty Polka 
c Grieš Polka 
iSzvilpis Marszas 
r Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
Srade-Espan Vulcas 
C Noriu Miego Polka 
sjlclenu Polka
C Mojavos Vainikas Polkų 
jRaslucu Valcas 
/Mojavo Veszna 
C Augonelo Polka

• Ilgėjimus Tėvynes Marszas 
J Lietuviu Vestuvių Polka
• Lietuviu Galopus 
Pijonkeles Vokus

Lietuviu Vestuvių Polka

1

PampilionaH Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku būdu sutaisyta ir 

lengvai grujyti.
Preke, tu priaiuntimu tiktai 7Sc.

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

9

Vaszkas. — Nuimti kiek galima; 
vartoti Frnncuziszkos kreidos arba 
prigeriamos popieros, ir prosyti su 
sziltu prosu; vartoti benzino arba ga
zolino. Jeigu spalva pasilieka vartoti 
alkoholio arba pabaltintojo.

Neutralizuotojai. (Prieszingu Ypa
tybių Isanaikintojai.)

Jeigu dome rpgszties padaryta tai 
reikia iszimti vartojant alkali (szarm- 
druske). Jeigu demo alkalo padaryta 
silpna rugsztis atgaivins spalva. 
Rugsztis ir alkali prieszingai veikia ir 
viena kita noturalizuoja.

Kaip Vartoti Neutralizuotoji!*.
i Paprastos rugszties demes pada
rytos rugszcziu vaisiu skystimu ir 
atstu. Neutralizuoti tas demes reikia 
vartoti sekanti: ’/i mažo szauksztuko 
žmonijos, kepimo sodos (baking 
powder)', arba boraxo in viena puodu
ku vandens. Paimti dėmėta matari
ja, padėti ant paduszkaites arba pa- 
naszo daigto, ir trinti ja, arba isz- 
tiesti ant vandens puolio ir vartoti ar 
amonijos ar boraxo sumaiszyma. La- 

pzuka ant syk. Vaisiu varvintojas tin- 
I karnas. Reikia nuplauti su czystu 

Apipilti riebumo denies su pudruo* vandeniu.
tu praszalintoju. Tegul pastovi per Alknlino domės padaro 

Arba|Mtipri soda, 
galima padėti matarija ant baltos su- muilas. Juos reikia neutralizuoti 

arba paliavotos latstu, citrino skystimu, arba silpna 
popieros pakol dome visiszkai iszim-1 hydroelorie arba oxalic rugszczia. 
ta. Iszimti kraujo ir juodylos demes I Iszimti kaip rugszczlas demes. Rei- 
reikia uždengti kraujo ar juodylos kia nuplauti czystu vandeniu.
demes su krekmolo kosze. Kuomet Persergėjimas: Niekuomet nevar- 
kosze iszdžiusta ir apspalvuotu, nu-|toti hydroelorie rugsztuma ant szilko. 
azluostyk ir vėl uždek krekmolo ko-1 Baltintojai. — Baltintojus reikia 
szes pakol demof; pranyksta. Szviežiai 
užpilta skystimą reikia i 
pudru, miltais arba iszgcriama popie- 
ra; tas sulaiko skystimą, neleidžiant 
ineiti in matarija.

Tirpinanti* Praazalintoja*. fe 
.Sutirpina riebumus, cukrti ir kitas 

medžiagas, kurios laiko demes mate
rijoje. Vanduo yra geriausias sutir
pinantis praszalintojas; kiti yra al
koholius, benzinas, carbona, tetra
chloride, chlioroformas, eteris, gazo
linas, kerosinas, ir tarputinas.

Kaip Vartoti Vandeni.
Roikia pamerkti skalbiama materi

ja in szalta vandeni ir nuplauti su 
szaltu ar pusėtinai szilto vandeniu ir 
baltu muilu. Paežiu budu reikia var
toti szilta vandeni, arba reikia isz- 
tiesti dėmėta matarija ant puodo ir 
ant matarijos pilti verdanti vandeni. 

Persergėjimas: Reikia atsiminti, 
khd karsztas vanduo neiszima krau
jo, mėsos, skystimo, pieno ir kiauszi- 
nio demes.

Su neskalbiama matarija reikia ki
taip elgtis. Reikia 
ant balto audeklo 
popieros. Reikia trinti deme varto
jant mažai vandens. Reikia audeklu 
permainyti kuomet neęzystas arba 
szlapias, ir vieta nuo kurios deme 
iszim ta reikia 
iszdžiusta.

Persergėjimas:

KAIP ISZIMTI VISOKIAS 
PLETMAS.

SZITUOS PAMOKINIMUS 1SZSI- 
KIRPK1TE NES JUMS NEKAR- 

TĄ BUS REIKALINGI.

Kaip Isximti Denio*.
* Kai kurios denies gali būti iszim- 
tos nuezluostant arba trinant. Kitos 
jau iszimtoa su specialiu domes pra- 
szuHntoju. Tiq praszaBntojai pada
ryti isz invuiriu medžiaga ir todėl 
kartais reikia vartoti invalidus budus 
demos praszuUnti.

Sugeriami Praazalintojai.
Sugeriami praszalintojai yra leng

viausi ir saugiausi czystijimo agentai. 
Paprascziausi yra, popiern juodylams 
sugerti (blotting paper), paliayota
popicra, talcum, FrahcuziHzkas krok- 
molas, miltui ir piaulai. Jie yramolas, miltui ir piaulai. Jie yru var
toti riebumu, 'Kraujo ir juodytu dė
mėms ir del szviežiai užpiltu skysti
mu.

Kaip Vartoti' Sugeriamus 
Pratzalintojus.

Tegul pastovi per 
kėlės valandos ir nuszluostyk.

geriamos popieros,

benzinas,

J#'

Kuomet

atgaivinu

amoni ja, 
potaszus arba stiprus 

su

Baltintojai. — Baltinto.) us 
vartoti tik kuomet kiti budai nepa-

PAJESZKOJIMAI. Antanas Ramanauskas
-------- Lietuviszkas Grabelius

Abz Juze Jeselnkienu po Ju- 
puje.Hzkaii pus- 

, paeina 
Kuudenui

va i.h Pet kait ė 
broli Leona Norbuta,

Sznuliu Apskr., 1 
Para., 
atsifižaukti ant adreso.

Juze JeHehkieiie
325 Plymouth St.

Brooklyn, N. Y.

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Uzpelkii kaimo. Meldžiu
(t.88

f

Iszbalsamuoja ir laidi/Ja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, tošelių, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

Vescliu,

1

atvykoAntanas Uziapas 
Amerikon 1903 m. isz Vieksz- 
niu Valscziaus, 
kriezio, Kauno Redybos. 
1914 metu gyveno Silver Creek 
Pa. Praszome atsiszaukti arba 
kas turi apie 
praszome praneszti. 

Lietuviu Biurą.
Foreign Language Inf. Service 

119 West 41st Street, 
New York City.

Antanas

Sziauliu Aps-
Iki

ji informacijų
(1.89.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mano, asz jumis 
ta reikalo atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fornicziu.% automobilius t.t.

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

Insziuriniu

apdengti su | sekmiAgi ir paprastai baltintojai yra 
del baltos matarijos. Kuomet verdan
tis vanduo arba saules spinduliai ne- 
piaszalina vaisiu, arbatos, kavos, ir 
juodytos demes reikia pabaltinti var
tojant oxalic acid, hydrogen peroxide,' 
potoassium permanganate, 
vc lle water.

Kaip Vartoti Baltintoja.
Reikia padėti dėmėta matarija ant 

puodo, kuris turi karszto vandens ir 
reikia Vartuoti baltintoja, lasz.a ant 
syk. Kuomet demes spalva mainosi, 
reikia matarija induti in vandeni. Ta 
reikia daryti pakol dėme praszalinta. 
Neutralizuoti su amonija ir gerai isz- 
plauti. Jeigu dome nepraszalinta rei
kia pamerkti in oxalic acid arba ja
velio water sumaiszytu su pusiau 
karszto vandens. Reikia neutralizuo
ta su amonija ir i.szplauti.

Persorgojimas: Vartoti javelio wat
er tik ant balto medvilinio audeklo ir 
linine. Jeigu potassium permanganate 
palieka dėme galima ja iszimti su su- 

oxalic acid ir vandeniu ir

arba ju-

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

Mazgok 
Nebraižyk 
Savo Dantų

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas gali 
parodyt greitas pase- ' 
kmes — bet visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

padėti matarija 
arba sugeriamos

nuo
povaliai trinti pakol

Nereikia vandeni 
vartoti ant visu maturiju, nes van
duo opadaro demes ant kaikuriu.

Kaip Vartoti Tirpinančiu* 
Prasta lint o jus.

Vartoti kitus tirpinanezius prasza- 
iintojus, kaip tai, alkoholiu, benziną, 
carbona, tetrachloride, chloroformą, 
etheri, gazoliną, kerosina ir tarputi- 
na, reikia padėti dėmėta matarija 
ant audeklo arba ant popieros, ir var
toti sutirpinanti praszalhitoja. Var
toti praszalintoja reikia vartoti maža 
stikline lazdele arba szakutes su run- 
dinu galu. Reikia dome pradėti trinti 
nuo galo iki vidurio. Apipilti demes 
gala su pudru nes tas sulaikys skys
timo iszsiplatinima ir neduos ringei 
susiformuoti. Reikia permainyti apa
tini audeklą kuomet sutcrsztas ar 
szlapias.

Riebumai ir
Fra rfc u z iszkps kre id os

i

Aliejai. Vartoti 
arba sugeria

mo^ popieros; arba szilto vandens ir 
muilo; ggzalino, benzino arba carbon 
tetrachloride.

lodino. — Vartoti szilto vandens 
su muilu; alkoholio; arba amoni jos.

Juodyta. — Pabandyti szalto van
dens po tam vartoti kokios rugszties 
arba pabaltinimo, jeigu reikalinga.

Vartoti oxalide acid;
hydrocloride acid; citrinų druskos ar
ba citrjno skystimo su druska.

Keroainaa. -— Vartoti szilto 
dens su muilu.

Suodžiai. — Vartoti kerosino, ben
zino, chloriformo, etherio, gazolino 
arba carbon tetrachloride.

Medicinas. —
Augmenų Rudia. — Jeigu szviežias 

vartok szalto vandens, ‘ jeigu ne, api
baltink su javelio .vandeniu arba po- 
tassium permanganate,

— Vartoti alkoholio, cuy-
bon, tetrachloride, 
tarputino.

Prakaitavimaa.

Geleži*.

van*

Vartoti alkoholiaus.

Tepyla,
chloroform arba

— Vartoti muilo ir 
szilto vandens; pabaltinti saulėje ar
ba vartoti javelio vandenio ir potas
sium permungunute.

-^- Trinti su riębumu, ve-

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada, 
pristato 
’•eikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

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

Pigi preke. Teipgi 
automobilius visokiem!

- Ih’oso, numelyna-

maiszytu 
iszplauti.

Proso Domes.
vimo ir kuikurios juodytos demos ga
li būti iszlmtos vartojant pusiau van
dens ir pusiau oxalic acid arba hydro- 
clorie acid. Juos vartoti kaip pabal- 
tinimo procese. Galima vartoti citri
nų druskos arba citrinų skystimu ir 
drsukos jeigu reikalinga. Reikia už
dėti ant dėmes, isztiesti ant saules, 
jeigu galima, ir drėgnai laikyti; kuu- 
inet dome pranyksta reikia gerai isz- 
pluuti.

Paprastos Demes ir Kaip Jas 
Praszalinti.

Kraujo ir Mėsos Skystimas.
Vartoti szalto vandens; muilo ir( 

arba krekmolo ko-

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 
G a mta neatau^ina 
dantų ,palivos syki ji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

Saugiausias ir geriau 
sias būdas užlaiky
mui dantų szvariais 
ir gražiais yra var- 
tuojan Colgates Rib
bon Dental Cream re- 
gularnei. Daktarai ir 
Dantistai visur
komenduoja Colgate 5

re-
szalto vandens; 
si.es.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
tutomobilius del laidotuviu, krlkas- 
r.iniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
S20 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

-nm.jii . hitui ...... |

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

Numolynavimas. — Varluti karsz
to vandens.

Szokolada* ir Cocoa 
boraxo ir szalto vandens; 
jęigu reikalinga.

Kava ir Arbata. - Vartoti verdan- 
czio vandens; pabaltinti jeigu reika
linga. Jeigu kava ir arbata turi sme-

Vartoti 
pabaltinti

Sveiki Dantis
Gera Sveikata.

tonos tai vartoti 
liaus verdanezio 
jeigu reikalinga.

Smetona ir Pienas. — Vartoti szal
to vandens, vėliaus muilo ir szalto 
vandens.

Kiauaziniai. — 
dens.

Vaisios ir Vaisiu Skystimas. —Var
toti verdanezio vandens.
jeigu reikalinga.

Žol e«. — Vartoti szalto vandens; 
muilo ir szalto vandens; alkoholimis 
arba pabaltint. F.L.I.S.

Smala.
liaus vartoti muito ir skilto vandens; . 
arba benzino, gazolino urba jarbnn
tetrachloride.

Proso Dainei. — Apibaltinti ant 
saules, arba su javelio vandeniu.

Sirupas. — - Vartoti vnndonio.
Vatolinas.

bu tarputino.
Vanduo..

Vartoti keroslnO ar

— Apgalvoti arba trinti 
vigą szona vandens dabotai

e*.

szulto vandens ve- 
vandens, pabaltinti

muilo

Vartoti szalto van-

Pabaltinti,

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu, 

su dau-160 puslapiu, 
gybe nauju paveikslu

žmogus 
Knyga

> 
iszaįszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuqt.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklinois 
apdarais. Proke sn nu
siuntimu tiktai $1.50.

JV. D, Boczkauskas^Co.
Mahanoy City, Pa.
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chuldoiszku, Pcrsiszku, Gralkiszku, 

• Arablszku ir Cigonlszku burtiniku.
Iszguldlnejtmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdoda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Eglptę Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

25c./VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ

Prlsluskite mumis 25c. Gausite 
▼Isas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

V

SZTAI KA MUMS RASZO 
Guodojumas Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus turėjau. Tariu jums szirdingu 
aeziu už jusu gyduoles ir vol dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
•minėtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba 

Anele Kuncevicziene,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

’ Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerui kad išz žolių 
yra geriausi vuistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visoki 
nesmagumai, visokios ligos vis paeinu 
nuo susigadinimo žmoguus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu Žuliu 
ir knygų katalogu.

’451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
M. Žukaiti.s,

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.
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JH. BALL, Prezidentei. |
|Geo. W. BARLOW. Vice-Prei. į 
bos. E. FERGUSON, Kaaieriuf. ’J
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ANTANUKAS
| rutulusi, kvėpuojanti tankiai 

isz pasiskubinimo. TJovejo mu 
žikiszkas drapanas, o isz po 

nuo pe-

Meisteris taip buvo nusimi
nęs, kuki net užmirszo iszmusz- 

me- 
Nuęjo ant

ti Antanuką už gadinimu 
degos ir inrankiu.
regios pas paezia, kurios pasek
me buvo tai, kad vaika isz.vare 
isz kalves ir pristatė prie gas- 
padorystes.

— Per mandras tu esi! sa
ke jam kalvis. - 
kalvystes per 
paskui pabėgtum. O jukgi mo
tina atidavė tave man ant sze
sziu metu — ant tarnystes.

Puse metu dabar buvo Anta
nukas pas kalvi.
ravėjo, kapojo malkas 
vaikus, bet jau neporzenge 
kalves slenkszczio. Kas link to 
dalyko, tai visi ji dabojo:

— Kibą asz geriau 
žiu st u —- atrėmė pirma, 
gi tarnavau dvare... .

Kad moterys giuezyjosi apie 
Antanuko žiurejįimi, 
1 4 • • •

pasjpa- 
J u k

, jis tuo 
nežiūrėjo.

Iszmoktmn 
tris metus ir

Kasė daržu, 
supo

ir 
meisteris, ir meisteriene, ir vai
kai. I’agaliaus locna Antanuko 
motina ir kuinas Andrius, nors 
žinojo apie kalvio dekretą, nie
ko priesz ta nesako. Pagal su- 

ir paproti vaikiszezias 
tik po szesziu metu turėjo tiesa 
sziaip taip gyventi isz kalvys
tes. O kandangi buvo stebėti
nai greitas, ir nemokytas nie
kelio, iszsiuiokino kalvystes 
pats per metus, tai dar tuo ar- 
sziau jam!

Antanukui \ ienok 
toks gyvenimas.

- Jeigu asz turiu ežia kasti 
ir malkas kapoti, tai velyk ta 
pati darysiu pas mama!

Taip sau mislijo per nedelia, 
Bet ant 

kalvio ir

tarme

i n k i rejo

truputi

pirm visko pažino

kalteli, pielnika ir

per menesi. Svyravo, 
galo — pabėgo nuo 
sugryžo namo.

Ta vienok pora metu iszc jo 
jam ant gero. Vaikezas iszau- 
go, sustiprėjo, pažino
daugiau žmonių, ne kaip savo 
klonyje, o 
daugiau amatiniu inrankiu.

Dabar, sededumas namie, pa
dėdavo kartais prie ukes, bet 
dilginusiai dirbdavo savo ma- 
sziim ir drožinėdavo figūras. 
Tiktai jau apart peilio turėjo 

grąžteli ir
apsieidavo su jais taip bėgliai, 
kad tolus jo iszdirbinius pra
dėjo jiirkti szinkorius Mordv- 
lis. Kam?.... Antanukas nežino
jo, nors jo malūnai 
keistos skryneles.
ir iszdrožintos pypkes vaiksz- 
tinejo po visa apygarda.
bejosi žmones gabumui, nepa- 
žinstamo* meisterio, gerai mo
kėdavo už iszdirbinius Morde- 
liui, bet apie vaikeli niekas ne
klausė, o dar labjau niekas nc- 
mišlijo apie padavimu jam ran
kos — page! bos.

Kas-gi [irižiurineja laukines 
kvietkas arba gruszias ir vysz- 
nias, nors lyg žinoma yra, kati 
pasirūpinant butu ir isz ju di
desne nauda ?...

Tuo tarpu vaikinas augo, o 
sodžiaus merginos ir bobos 
kaskart meiliau ant jo žiurėjo 
ir kaskart tankiau ter[iu saves 
szii(‘kejo:

—- Dailus bestija, dailus!
Isztiesu Antanukas 

dailus. Buvo gerai suaugės, sa
vyje pakabus ir tiesiai laikėsi, 
ne taip, kaip mužikai, kuriems 
pecziai yra nusvirę žemyn o ko
jos vos tik velkasi nuo sunkaus 
darbo. Veidą irgi turėjo netoki 
kaip kiti, bet sudėjimą rvgu- 
liariszka, oda skaisezia, isz- 
reiszkinia iszmintinga. Turėjo 
taipgi szviesius, garbiniuotus 
plaukus, juosvas bruvis ir tam
siai szafirines akis, 
ežias.

Vyrai stebėjosi jo pajiegoms 
ir nigojo ant to, kad dykaduo
niavo. Bet moterys velyjo žiū
rėti jam in akis.

— Kaip jis, bestija pažiuręs 
ant žmogaus — 
boba — tai net szinrpulys ei
na. Toks dar jaunas, o jau žiu
ri ant tavęs, kaip suaugės ba
joras.

— Bene tai teisybe! — už
gynė kita. — Jis žinai papras
tai, kaip nędąaugelis, tiktai tu
ri toki saldumą akyse, kad net 
tave perima. Asz ant to 
pąžįnstul...

grinezios, 
szventiejie

Ste-

buvo

svajojau-

kalbėjo viena

Bene tai teisybe!

pusi -

žikiszkas drapanas, 
s k aros, k r i 11 ta nezios 
ežiu, matyt buvo marszkipiai 
isz plonutes drobes, ir gintari
nio i karoliai.

Ir pažiurėjo viens

tarpu ant ju visai 
Jam da vis didesne verte turė
jo gera piela, ne kaip dailiau
sia moteriszke.

Tame laike vaitas, 
naszlys, kurs jau 
pirmo vedimo iszleido už vyro 
ir turėjo dar namie keletą ma
žu vaiku isz antro vedimo, ve
dei treczia syki. O kaip pap
rastai plikini turi laime, iszra- 
do sau Vislos paezia jauna, 
gražia ir turtinga.

Kad ta pora atsistojo priesz 
altorių, žmones prhdejo juok
tis; o ir pats kunigas truputi 
palingavo galva, kad taip neti
ko viens prie kito.

Vaitas drebėjo, kaip diedas 
ka isz ligonbuezio,. iszeina, ir 
dėlto buvo nelabai 
turėjo g< 
szini. Vaitiene buvo, 
birksztis. Gyva cigonka, 
vyszninemis lupomis, truputi 
prasiskyrusiomis, ir su akimis 
juodomis, kuriose, 
doge jaunyste.

Po vestuvių vaito namai pap
rastai labai tylus, labai atgijo, 
nes vis svecziai atsilankvdavo. 
Tai policijautas, kurs tankes- 

turėdąvo 
tai rasz- 

regimai ne ga

senas
dukterį isz

žilas, kad 
galva plika, kaip kiau- 

kaip ki
šu

lyg ugnis,

nius, kaip visados, 
reikalus in valscziu, 
liniukas, kurs, 
na nusiraminęs vaito kancelia
rijoje, lankėsi dar in namus — 
tai vėl valdžios szauliai, ku
riuos lyg tam sodžiuje, nelabai 
kas matydavo. Pagaliau pats 
mokytojas, paūmės, mėnesinė 
alga, mete iii szona senus kai
linius ir apsirengė — kai}) 
magnatas, taip, kad ne vienas 
žmogus isz sodžiaus pradėjo ji 
vadinti: szviesiausiu ponu.

Ir visi tio-policijantai,-szau- 
liai, raszt įninka i ir mokytojai 
trauke pas vaitiene, kaip žiur
kes in maitina..Vos tik vienas 
inejo in vidų, jau antras stovė
jo už tvoros, trcczias 
isz galo sodžiaus, 
sukinėjo aplink vaitu.
ne visus meiliai priimdavo, 
juokdavosi, maitindavo ir gir- 

Bet taipgi 
kuri už

a [įsirengė

o

l\ h -

vilkosi
ketvirtas

Vaitie-

d yda v o sveczius.
kartais papeszdavo
[įlankų, o net iszmuszdavo, nes 
upas pas ja tankiai mainyda
vusi.

Ant galo po 
džiaugsmui, 
ramiau.

re ir tiktai pasenės

gaspa- 
menesine 

niek-

(nes ji isz grinezios

o Anta-
vyru,

ana,

il* už tgi,

pusmetiniai 
pradėjo darytis 

Vieniems svucziams 
nusibodo, kitus vaitiene iszva- 

mok v to
jus, pats nekaip valgydama ir 
badu marindamas savo 
dine, už kiekviena 
alga pirkdvo koki nors 
nieki prie drapanų ir sėdėdavo
pas vaitiene ant slenkszczio 

varvda-
■ vo), arba keikdavo ir dusauda- 
i vo terptvoryje.

Viena nedeldieiji nuėjo An
tanukas ant sumos, kaip visa
dos, su motina ir broliu. Baž
nyczioje buvo jau ankszta, bet 
del ju dar atsirado truputis 
vietos. Alotina atsiklaupė terp 
moterų, isz desziues,
nukas su Vaičium terp 
isz kaires ir kiekvienas meldė
si, kaip mokėjo, l’irmucziausiai 
prie szventojo didžiuliame al
toriuje, paskui prie szventojo, 
ka stovi jiugszcziau už
paskui prie szventiiju, ka stovi 
szaliniuose altoriuose. Meldėsi 
už tęva, ka ji prispaudė medis, 
ir už seseri, ka isz jos pergreit 
liga poeziuje iszejo,
kad Vieszpats Dievas yra mįo- 
laszirdingas ir Jo szventiejie 
nuo visu altorių duotu jam lai
me, jeigu tokia bus ju valia.

Tuotarpu, kada Antanukas 
isz eiles jau ketvirtu syk Rai
bėjo savo poterius, staiga pa
juto, kad kas užsistojo jam ant 
kojos ir sunkiai atsirėmė ant 
peties. Pakele galva. Kimszįla- 
masi per žmones stovėjo ant jo 
vaitiene, ant veido juosva, už-

v a i keža net karszlis 
Paskui 

meldėsi

prie Antanuko, 
ji ugnines akis, 
niszko veido

atsigręžę

kitam in 
akis. Ji vis neemo rankos nuo 
jo peties, o jis... klūpojo, žiu
rėjo ant jos, kaip aut stebuk 
lingo apsireiszkimo, nedrysda- 
rjias judintis, kad jam staiga 
neisznvktu.

Žmones pradėjo sznabždetis.
•— Pasitraukit kuinai, ponia 

vaitiene eina...
Kuinui pasitraukė ir vaitie

ne nuėjo tolyn, net ties didžiu
liu altorium. Pakele lyg suklu
po ir vėl pažiurėjo ant Anta
nuko, o
apipylė nuo jos akiu, 
atsisėdo ant suolo ir 
isz knygos, kartais pakeldama 
galva ir dairydamasi po baž- 
nyczia. O kad per pakėlimą pa
sidarė tylu, kaip lyg kas baž- 
nyczia butu iszszlaves, ir die
vobaimingi krito ant veidu, ji 
padėjo knyga ir vėl

smeigxlama in 
Ant jos eigo- 

ir karolių už
plauko isz lango szviesos pėdas 
ir pasirodo vaikezui, kaip ko
kia szventoji, priesz kuria žmo
nes tilsta ir puola ant veido.

Po sumai žmones pulkais nu
ėjo namolei. Vaitiene ai)stoio 
rasztininkas, mokytojas 
žnikas isz treczio 
jau Antanukas 
pamatyt.

Grinezioje padavė 
vaikams geras kraujais, užbal- 
tytas pienu ir -.  didelius py
ragus su kosze. Bet Antanukas, 
nors mėgdavo 
vienu daneziu.

a [įstoji
, akci- 

sodžiaus, ir 
negalėjo jos

motina

tai, valgė su 
Paskui nubėgo 

in kalnus ir, atsigulęs ant aug 
szcziausios virszunes, žiurėjo 
isz tmi ant vaito grinezios. Bet 
mate tiktai sziaudini 
maža melvna durneli 
pamaži laukan isz 
kamino.
kas žiu ko t ai |) ilga, kail iuki- 

žipona ir

sloga ir 
einant i 

pabaltyto 
Taigi pasidarė jam

kaip ant pra- 
nežinia del k o

>
net szunes

szo veidą in sena 
pradėjo verkti.

Pirma syki gyvastyje atjoto 
dideli savo varga. Ju grinezia 
buvo neturtingiausia soįdžiuje, 
o laukas [irascziausias. Mot yna 
nors gaspadine, dirbti turėjo, 
kaip kampininke ir taisėsi be
veik skarmalais. Ant jo paties 
sodžius žiurėjo, 
puolelio, kurs
kitiems duona valgo. O kiek j( 
neprimusze, kiek 
neprikandinejo!...

Kaip-gi toli buvo 
mokytojui, akeižnikui, 
ir rasztininkui, kurie,

fale jo i ne it i iii 
kalbėti su 

vaitiene. Jam nedaug kas rū
pėjo.
nors syki viena, 
paskutini syki 
remtu jam kada vaitiene 
peties ranka ir 
akis taip, 
Nes jos žvilgterėjime mirgte- 
lejo jam kas žiu kas keisto, kas 
žiu kas lyg žaibas, prie kurio 
ant trumpos valandos atsiden- 

gelmes, pilnos 
paslapcziu. Kas jas 
žiūrėtu, žinotu viską, kas yra 
ant szio svieto ir butu turtin
gas, kaip karalius.

Antanukas bažnyczioje jue- 
prisižiurejo gerai tam, kas 
mirgtelejo vaitieiies akyse. Bu- 

apžlibintas 
nustojo. 

Bet kad ji taip dar kada ant jo 
norėtu pažiūrėti!...

Svajojo,..kad regejo lekiaii- 
czia laime ir baisiai jos iszsiil- 
go. Nubodo snaudžianti 
[lis ir iai* sopuliu pradėjo

rasztininkui 
kartu panorėjo 
vaito grinezia

jam iki 
o nors 

kiek
O’ 

y

ir

Troszko tiktai, kad dar 
vieninteli ir 

gyvenime, [gi
ant

pažiūrėtu in 
kaip bažnyczioje.

ge dangiszkos
gerai pa-

vo neprirengtas, 
ir laimingos progos

szir-
<■?*■**•* *l> . Į 

lyg trauktis. .Dabar svietas isZ’ 
rode jam visiszkai kitoniszkas. 
Klonis buvo per anksztaB, kal
nai per žemi, o dangus —
žin ar nenusileido žemyn,mis,

kus

vietojo kelti augsztyn, pradė
jo ji spausti. Vaikinas nulįpp 
nuo kalno girtas, iiožinodamR^ 
kokiu budn atsirado ant kran-
to Vislos, ir žiūrėdamas pi 
upes vilnis, jaute,ękad kas žįn 
kas traukia j i prie j u.

*
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INDIJONAI DABAR SPIRESI SAVO DIENA.
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Visi turi savo dienas ir szVentos ir dabar ludijonai spi- 
resi savo. Ana diena vadas Buffalo Bear pribuvo su savo nio- 
teria pas prezidentą Coolidge s u praszymu idant pažcnkliotu 
Jndijonu Dieva.kurioje tai dienoje visi ludijonai Amej’ikc ga
lėtu szveiist savo diena. Prezidentas iszpildys juju praszyrna, 
bet da neiszrinko dienos.

Meile, kurios net jiavadinti 
nemokėjo, nukrito ant jo, kai[> 
audra, sukeldama duszioje bai
me, gailesti nusistebėjimą ir 
— ar jis žinojo k a. dar 7

Nuo to laiko kas necjelr 
vaikszeziojo in bažnyezia ant 
sumos ir su szirdies drebėjimu 
lauke vaitienes,
kad, kaip tada, padės

jo [ieties ir pažiuręs iii 
neatsi- 

antrina, pagaliau atyda vaitie 
nes dabar eme akeižuikas, vai 
kinas jaunas ir
net isz treczio sodžiaus važiuo
davo... ant dievinaIdystes.

f
ypatinga dalyba,
sai padaryti gi^ižu 
paaukauti vuitienei. 
uegnt pažiuręs ant

gaiszino, diena nuo dienos vilk 
damas savo iszejima.

1 npyki no tai Andriu, 
viena Suimta iszszauke vaiku 
isz grinezios ir tarė jam smar-

kars

misi yda mas, 
ranka

ant 
akis. Bet atsitikimai

sveikas, kurs11 /

Tada Antanukas prasimanė 
Pasiryžo ji- 

kryžoli ir 
Tada ji 

jo ir gal
iszgydys isz to ilgėjimosi, kurs 
jam cziulpe gyvastį.

Už sodžiaus, ant 
stovėjo keistas, kryžius. Nuo 
apuezios turėjo apsivyniojo ji 
vijuokliai. Truputi augszcziaus 

ragotine ir
vainikas, o viražu 

neje, prie pat kairio peties ka
bojo viena ranka Kristaus, nes 
likusia dali figūros kas žiu kas 

turbūt žave

buvo kojietek 
erszkecziu

‘s,

gry akelio,

buvo puvogęs —
jimui. Ta. tai kryžių paėmė An
tanukas už pavyzdi.

Drožinėjo, perti i rbi nėjo 
isz naujo pradėdavo savo kry
želi , s te ngdamasi s, 
gražus ir vaitienos vertas.

Tuo tarpu ant sodžiaus už
puolė nelaime.
pergriuvo tvenkinį ir 
no pakraiitiiiįus laukus.
nes daug bledes t urejo bet dau
giausiai Antanuko motina. Jos 
grinezioje pasirodė net badas, 

eiti ant uždarbio; 
vaikszcziojo ir pati vargsze ir 
Vaičių atidavė in piemenis. 
Bet to visko neužtekdavo. An
tanukas, nenorius imtis ukes, 
buvo jai tikra sunkenybe.

Matydamas tai senis An
drius pradėjo raginti vaikina, 
kad eitu in svietą:

— Esi juk-gi vaikinas

Įteikėjo

ir

kaįd hutu

Visla patvino, 
sunajki- 

Žmo-

grei
tas, stiprus, pagabus prie ama
to, eikie tada prie miesto žmo
nių. Ten iszmoksi ko narinis 
ir motinai dar jtagelbesi, o ežia 
— paskutini duonos kąsni imi 
jai nuo burnos.

Antanukus pabalo net pa- 
mislijes, kad prisieis jam aplei
sti sodžių uepasimaczius nors 
viena .kurta su .yiutjepe. *Supra-
to vienok, kad kitaip /būti no- 
guli ir tįĮętui pru^ze, 
paliktu keletą, dienu.

Per įtu laika sp [ladvejuotu

kad jam

■ '■ ™ • rl 'f ' ■ r . -■ J F f

uolumu dvpže savo kryželi Ir 
įszdrože labui dtp!u, sp yijuok- 
liais apnešioję, su invaukiais

uolumu (U’pže savo

kauczaos p’ su Vieszpufįeąpan- 
l^i prįe puirio peties. įBet pa
baigęs AllU’bu jolęiu hųdU' no- 
dryso e it i iii vaito gy venima ir 
ąiwo ,<low>a..pwtgwti vultio-
drypopituin vrUo gyvenimą ir

uoi. .$no (WW .watina sulopo 
jam.ęU’ftPUĮU^, ptwkoUjo nuo 
Martelio MM ant galio, pasi-

■l' I 1 •m • * 1 11 i, <; V

jMn(U’ftRąąals, 
lėlio rųbl

pąalęoUjo

TRRiw SUWIW dože,

Idai:
— Na, 

eisi prie proto?

pusi lenke jam

- Oho!

o kada tu, vaike, pri- 
Ar nori, kati 

per tave motina badu numirtu? 
Juk ji savo senomis rankomis 
saves ir tokio, kaip tu, berno, 
ka dykiniauja per visas dienas 
neiszmait vs!...

Antanukas 
prie kojų.

— Eicziau jau, Audriau, bet 
kad man' baisiai gaila pames
ti savuosius!

Nepasuko vienok, ko jam bu
vo gailiausiai.

suriko Andrius.
O kas tu, saikas prii‘ krūties 

kad negali apsieiti be motinos? 
Geras isz tavęs vaikezas, ne žo
džio, bet tuvi savyje toki tingi
ni, kad iki žilu plauku laikytu 
nieisi motinai už sprando. Del- 

Rytoj 
busime

to asz tau pasakysiu.
szyenta nedelia, visi
Ii uosi ir palydėsimo tave. Taigi 

pietus ir 
sudėt o-

pavalgysi
ežia su 

mis rankomis nėra ko sėdėti. 
Tu geriausiai žinai, kad sakau 
teisybe.

Antanukas
gryžo in. givinezia ir

po visam 
iszeisi. Ilgiau

pažemintas su
pa sake, 

kad jau rytoj eis in svietą jesz- 
koti darbo ir mokslo. \’argsze 
moteriszke, rydama aszaras, 
pradėjo ji rengt in kelione. Da
ve jam sena skrynele, vienati
ne grinezioje, ir trinyti krop- 
szi. Iii skrynele inde,jo truputi 
valgymo, o in krepszi pielas, 
plaktuku, 
raukius, su kuriais Antanukas 
nuo tiek metu-dirbo savo žaidi- 
nelius.

Atėjo naktis. Antanukas at- 
sikule ant kieto suolo, bet už
migt nugalėjo.
žiurėjo ant gestaneziu žydinyje 
žarijų, klausosi tolimo szunu 
lojimo arba terszkejimo svirp- 
« • • • * • ė • 1 *

o m
kaltelius ir kitus in-

Pakeles galva

lio, grinezioje, kurs ant jo taip 
szauke, kaip szaukia žiogai ant 
apleisto kapo jo sesers Rozali
jos.

Tuo tarpu iszgirdo kas žiu 
koki sznarejima grinezios kor
toje. Tai nemieganti jo motinu 
tyliai rudojo...

Antanukus pakiszo galva po 
žiponu.

Tolinus bus.

SKAITYKITE SAULE
- .. .........  ■ ■»

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ 

’ ■ 1 ' r '| 1! !' * , 1 j . .II Į 7' ' 11 t

Parankios Konekcijos jn Lietuva 
............. 25 Oktoberio 
.... 26 Novemberio 
........ 9 Decęmberio

i

ORBITA . 
ORCA . . . 
ORDUNA

Privatiszki kanibarai. Geriau^s 
valftis. Miwiagua patarnavimas.
Dėl informacijos kreipkitės pas 
vietini ageptą arba Jiesog pas

The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents, 

26 BROADWAY, NEW YOI<K.
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Gėrimas
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Kol bobeles gyvas \ yrąs, 
l’ni konia kožnas suko kad 

negeras. 
Ne vienas pasibaigęs kai| 

vuszas, 
lel bobos niekszas.

rp

lia nuo žinomu girdėjau, 
Bet da dabar nutylėsiu. 
Nes koeziola nepadėsiu.
Koeziosiu kiek galėsiu,

O suvis nesigailėsiu, 
Varda ir pravarde pasakysiu.

' Viena mergica jaunikio isz- 
sižad<‘jo,

I ž tai, kad Veselka iszkelti 
non* jo,

I sz pradžios vai kiužas purtėsi 
Ant savo proto statosi,

Bet mergica klausyti jie no
rėjų.

Ir vvhcika tykiai lųisiejo.
O kas butu per Veselka be 

mimszaines.
Juk nedovanu nesurangines, 

O ka. kiek kas duoda, 
Tai viską butlegeriams ir

m

t > v i s < II
\ ietoje kad-jam paša Idyl gy I

veniniu.
fai da gyvenimą sulrumpina, j 

Ba ne yra tosios dienos, 
Kad ne vestu su vyru vainos.

Ne viimas

I 
i

I

mano, kad žmona
gera,

Kad lipni prie žmonių gana, 
Bet t< ui tik iszvirsta kaip 

v v ra v ioszimi, f
l'ada pagyro Ims gana.

* <z

Tada pagyro Ims gana.
Ne kožnas vyras gali ilgai 

kenst i.
Turi tokia gyvata pamesti,

Ba su velniu negali Imti, 
Turi in platu svietą runyti.
Kitos bobelkos savo writs in 

kalėjimu sodina.
Kitos prie suves prisiima

'Kokios ant to ne žiuri,
Noriuts vaikai papiktinimu 

t uri.
.Jeigu boba niekai, kalti tame 

vyrai,
Ba kad isz pradžių luptu nu

gara gerai, 
Butu bobele kitokia.
Ne tokia dantuota.

J

Jus Sentk lores mergicus su-
skaldykite,

Naktimi in Pottsville nesi-
l rauk vkite,

Ba jau žmones juokėsi, 
Ir labai piktinasi.

Asz apie jus visus triksus ge
rai žinau,

i

at įduodu.
♦jjc Jjc

IIlinojuje randasi mažas 
miestelis. 

Jame kelios Lietuviszkos 
paneles.

< įamt jau, ne paneles, 
l'iklai isztvirkdės.

Kas Subata valkiojosi, 
Bambileis naktimis trankosi 
Mat, kaip aid szokiti nuva

žiuoja,
l ai net Nedėlios ryta parva

žiuoja, 
Laike misziii lovoje kirmiję, 
Apie miszes ne nepamislije. 
O jus valkatos biimbiliiies, 
Mielinate, jog katra pamylės 

vaikinas, 
Butu didelis kvailis,

Jeigu prie tokios sėlis, 
Susivalkiosites kaip nagines, 

Da už meteliu, niekas in to
kias nužiuręs.

susakysiu kokiame pleisu, 
Tiktai IIlinojaus steite.

* * # 
Vienas sportelis susikalbėjo, 

Ir apsiporuot norėjo,
l iktai perszkada turėjo.

Iii sjiavicdni eiti ne norėjo. 
Na ir in szliuba atvažiavo, 

Bet szliubo szirdcles negavo.
Midigavo ir cziulbejo,

f

Na ir in spaviedni eiti turėjo.
Tai rots reformatoriai, 
Tai rots avingalviai, 

Puodu, kvailei laižyti 1

O ne sena papratimu mainyti,
O galvijai, 
O laukiniai!

if
1

ARGENTINA NEGALI PATAISYTI SAVO LAIVU.
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taisvtu laivu.*
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Neturėdama tam tikru ma- 
szinu, Argentina negalėjo pa
taisyt savo vienatinio kariszko 
laivo Rivadavia, todėl prisiun
tė iii Suv. Valst. idant jai pa-

*' ** ■' Ii

MOKYKLOJE.KATRAS GERESNIS.
i
i

Žuko n ii ik a s Bernardinas gin- 
ęzŲosi su kunigu Jėzuitu, kat
ro zokonus yra goresnis.
% i.

tai sviota juokinate,
kn tai ženklina
mis?” Ženklina (bar) meszka, 

s o (dyn) tai bus

- Žąsis yra laDaraktoris
bai naudingu paukszcziu. Tu-

Jus su savo zokonu tik- 
ba žinai, 

“•Bernardi-1 da ?

(na it) kvaily
> >

0 ka jau jus ženklinate
udynis.

tare Bernardas.
Ženkliname,

> —- atsake Jėzuitas.
Ar szitoip — (aro Bor

ai* negaletumei 
[jasakyti, 
i paeini? 
isz kata- 

užgiminio Je-

draugyste
Jėzaus

nardinąs — o 
mano ((raugia 
isz kokios draugijos 
Aut kiek asz žinau 
kizmo, tai prie
zr u s buvo du draugai; jautis ir 
asilas o prie smerties du latrai, 
tai nuo J<atru draugu paeini, ar 
nuo gyvuliu ar latru?...

man

ri me isz jos labai gardžiapieša
• 1 1 •/ t • ________K.ir <la kitokia nauda. — Pasu- 
kyk man Žioplaituk kokia na u*

Žiopbntukas: 
daraktoriau nežinau, 
žnsu ne laikome.

Dura. — Na o 
mieje Jovusia ?

—" lj0\’osia/j 

blakių. ■

«
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■
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- Asz ponas * 
ba mes

ka turite na

v ra

1

4 
■4

daugybe

V*■

DŽIAUGĖSI.
■ Iii

turėjo nutikusia • 
paezia ir uoszvia bjauria kaip

Iszpere fabiem gerai

\iekszuitis

vetoes.
kaili, o kada
paszauke:
turėsiu valu v.sic!• t

vede
(1

ji in koza 
norint karta

IH

lNl'hI

l|l|ii'■ IM•i
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SAULE

ŽINIOS VIETINES.
art X

sulauksime 1— Su būtoje 
diena Novemberio, Visu szven
tuju Diena.

—— J z sauvaites rinkimai, 
privalote visi balsuoti.

— Visi anglekasei kietųjų 
kasyklų aplinkinesia apvaiksz- 

Mitehell Day” 
puola 29, tai yra

kuri pri- 
seredoje. 

Faiernionai, inžinieriai, pump- 
monai ir kiti, kuriu darbai ne- 
pavelina jiems ta ja diena pra
sitraukt! lajadiena dirbs.

— Jokūbas Kapa ra, 75 mo
tu, pergyvenes mieste apie 30 
metu mirė nuo sziiMies ligos 
Schuylkill Haven priglaudoje. 
Velionis buvo ant burdo pas 
Karaszauckiene ant E. Centre 
ulyczios, turėdamas užsiėmimą 
prie miestiszku darbu. Velionis 

Antano 
buvo

t 'mes i i

ras

ISZ LIETUVISZKU Sziandienine Liga-
KAIMELIU.

Gilberton, Pa. — Mikola Ma- 
lakauckas, 58 metu amžiaus 

4 valanda 
nuo angle*

58 metu 
mirė 24 Ok t oho r i o, 
praeitu Petnyczia 
kasiu dusulio nuo kurio sirgo 
apie penkis metus. Laidotuves 
atsibus Seredooje, 10 valanda, 

u bažnytinėms apeigoifiis (tri- 
miszioms) szv. Ludviko 

bažnyczioje Meizville, palaido
tas bus ant Lietuviszku kapi- 

Ametike per
gyveno 23 metus, buvo vedes 
antra paezia su kuria pragyve- 

Paliko dideliam 
dvi 

Biszkiene 
Tainakves ir Emilije na

mie, viena sunu .Joną kuris yra 
iszvažiaves, viena broli Juozą 
Gilberlone ir daugybe giminiu, 
l'žpraszo visu giminiu ir pa- 
žvstamu dalvbauti 
šia.

s
ims

niu Frackville.
met us,

no 19 metu.
iiuliudi’”ia paezia Agota, 

Marijona 
Lama k ves

dukteres 
isz

VISU

laido! uve-

>
i.

buvo geru pažystamu 
Danisevicziaus, tcnl<*l ir 
palaidotas isz ten Subatos ry
ta. Jojo pati su kūdikiu aplei
do ji keliolika metu adgal isz- 
važiuodama nežino kur.

Musu aptiekorius A in- 
Milius susilaukė naujo ap-

tiekoriaus, nes pac/.iule 
dovanojo puikiu ir drūtu 
liu praeita Petnyczia.

— Stasys Szestokas 46 me
tu, mirė Ashlando 
praeita Ketverga.
apie dvi sauvaites. Velionis va
losi aut burdo pas 

k u s, 1306 E. Pine u Iv.
giminiu nepaliko.

Fut boh1 kuria losze W e>t 
Šileliai lovio ir 

buvo gana truks/.
os po piet. I Fa ūgy - 

be žmoniii pribuvo isz visu da
liu pavieto regeli loszima. Gil- 
bertonas suplieki1 Shenadorisz 
kius. kurie negavo nieko o Gil
bert onas 14.

— Jeigu kas mano užvesti 
olektrikinia szviesa in stuba 
arba pirkti puikius 
tegul pimia ateina pas elektri- 
kieri Floriona Boezkauska, 

o darbas bus 
padarytas gerai ir 
naneziai.

.H <‘P- 
sune-

1 igonbul i jo 
sirgda mas

( A nd rėjauc 
Jokiu
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End parke terp 
(I ilbertono 
minga Nedrli

Floriona
312 W. Pine ui v • t

gana

m 
liktorius,

užganadi-
— t. f.

PRANESZIMAS.
n

paskutine
0 (Iktol»erio 1924 

mokei i 
randa už vandeni pakol da ne- 

ba usnie.

Ketverge 
l>US diena

uždėta bausme. Visos raudos 
neužmoketos priesz 31) Oktobe- 
rio bus uždėta bausme ant 5-to 
Inocento, ir bus sukolektavotos 
pagal tiesu ir regulaciju.

Mahanov Cit v W ater t'o.

ANT PARDAVIMO.

Namai del keturin familiju, 
Minersville, vienam name ran 
dasi salimas, kitam sztoras, 
du kiti privatiszki namai.

C. Stravinskas
465 North St. 

(t.89) .Minersville, Pa.
ANT PARDAVIMO.

o

Namas kuriame randasi sa- 
lunas, teipgi privatiszkas na
mas prie kito galo toto, 
lietuviszkos

l'lll1

i 
rW'

IĮ 
iiB 

iii! 

10 
iį 

iii 

l'itu p '•ii;1 
fihil ■

I 
j

■
F:

i;I

Įb

I
Į

■

r» *||

Jį r'

į.

■1'- į

.H.

F

Brooklyn, N. Y. 
teisėja Vau Sinclair 
(’onrte 
Griszkiene, 
mojo byla

Broklyne 
71 Gold 
priesz

Priezs
Hupreme
Katerimi
St., lai- 

Ncw Yorko
miestą. Dalykas buvo 
\'asario 19, 1923

ugtiagesiai 
t rokas1 *

tame; 
važiavo Gold 

ir “ truck and 
invažiavo in 

prick is 
I )<>mini- 

tno

St.
ladder
krautuvių įauga, kur 
ir uždavė in vidurius
kui Griszkai, užėjusiam 
laiku pirkti eigaretu. Griszkus 
nuo to tuoj ir mirė.

padavėGriszkiene padavė miestą 
teisman todėl, kad troko inszo- 
kimas krautuves Įaugau 
isz priežasties duobi 
gatves. Ta duobi*

i kilo 
vidury 

sto\'(‘jo du- 
trvs menesiai ir miestas nedarė 
pastangų ja pataisyti, 
pirmasis ratas insmuko 
duobe, sulaužė 
t rokas i n va žinodama s 
užmusze Dom. Griszkn.

Džiurimanai, kurie klausėsi 
bylos sprendimo, rado 

pripažino 
Ja gvne

Tnl-

Troko 
in ta 

va i ra ir potam 
įaugau,

miestą
kaltu asileidime ir
G r i sz k i e n c i $ 15,000. 
svetimtautis advokatas.
kimu buvo paszauktas V. Szir- 
vvdas.

Motejunas, 
A ve. 

linksmas tėvas trvnuku: dvie
ju berniuku ir vienos mergai
tes, kuriuos jam 
žmona Marijona, 
Vaikai ir motina sveiki, i

— 1adas
1332 AViHoughbvO

nuo 
v ra

pagimdė jo 
Spalio 16.

Susipesze... ne isz to ne isz 
szio, vot, paprastai kaip atsi
tinka terp vedusiu porelių.

Jisai nuėjo iszmaukt kolos 
munszaines isz rupesezio, jiji 
užrakino duris ir neleido jojo 
in vidų.

Ant rytojaus ne ėjo in darbu, 
o kada jiji iszsiunte vaikus iii 
moksląine, jisai sugryžo ir pra
dėjo isz naujo vol neva.

Apie piet, at važiavo automo
bilius, palicije inkimszo ji in 
vidų kaip koki meitėli ant pa- 
pjoviino, susirinkia kūmutes 
viena kitai sznabždejo in ausi 
buk •susipesze ir apsidrasko.

Buvo tai pradže tojo gyveni
mo perstatymo...

Po tam... dingo juju sarmata 
priesz Dieva ir žmonis, pradė
jo nupuoliuet kas kart žemiau, 
o buvo tėvais jau penkių vai
ku...

Vaikai viens kito klausinėjo, 
kas pasidarė — už ka ? Kas at
sitiko terp mamos ir papeš? 
Jokiu budu negalėjo susiprast, 
del ko jieje — tėvai, negali su
tikti terp saves.

Viena diena
pasirodyt, 

buk važiuos iii Pottsvilles suda. 
In suda? ‘‘ 
sudus?”

Jiji nieko
Kelionėj** prisukinėjo vaikams 
idant kalbėtu teisvbi* ant su
džiaus iižklausymu. Vaikai pri- 

bet nežinojo
Klausinėjo 

ar sude pamatis savo pape* (tę
va. ) Ilgai jojo nemato...

Pribuvo in suda, kur sėdėjo 
daug žmonių kurie žiurėjo ant. 
kokio tai pono kuris augsztai 
sėdėjo. Aplinkui sukinėjosi ko
ki tai puikei pasirėdė ponai 
kurie kalbėjo su tuom ponu ku
ris sėdėjo augsztai.

Ant galo kokis tai ponas isz- 
szauke juju pravardes. Jiji pa
siėmus tlu mažesnius vaikus už 
ranku, o 
paskui ja ja ir sesti prie stalo, 
pVie kurio jau sėdėjo juju pape.

Vaikai paregeja tęva, pri- 
szoko prie jojo linksmai, szir- 
dingai ji bueziuodami.

.Jam ir jai stojo aky šia asza- 
ros — vaikai neprijautė jųjų 
nesutikimo — vaikai mylėjo 
juos lygiai.

Ant galo paszaukta ja ja ant 
krėslo prie sudžiaus, kur pro 
verksmus apsakė apie panesz- 
tas skriaudas. Po tam paszauk-

Į

jiems

ža< lejo, 
ezia (‘ina.

mama 
kalbėdama,

paliepė

Mamyte, kas tai yra 
klausinėjo josios.

ant Io neatsake.

apie ka 
mamos

t veržia m paliepė eiti

vaikai

arti 
ant 

W. Mahanov St. Sena bizna va 
vieta, viskas geram padėjimo. 
Galima pirkti visa puses loto 
arba tik ezverti loto.

A. Tarnu Ion is
530 \V. Mahanov St. 

Mahanoy City, Pa.

bužuvežios
♦

(t.IMI.)

PARSIDUODA NAMAS
12 ruimu namas, 14 per 125 

pėdu, prie 632 H. Mahanoy St. 
Galima tuojjuis insikraustyti. 
Kreipkitės ant adreso.
o28) 730 E. Mahanoy St.
■*1... ■ J • ".......  1

DR. T. J. TACIELAUCKAS

I
Pirmutinis Lietuvixzkas 
Dentistas Mahanojui.

2-ras Flora. Klino N*me 
į W. Centra St., Mahanoy City, Pa

J. M. THOMAą 
Kontralitorius ir Budavotojas 

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu darbu 
kasdink pastatimo nauju namu ir pa-

ta vyriausia mergaite.
— Ar matei idant kada ta

vo pape musztu įname?
— Ne, asz myliu pape ir 

mama, — noriai idant pape ei
tu namo..,

Penki vienokiai liudijo ir ap
sakinėjo ta pati; penki buvo už 
sutaiko tėvo su motina.

Slidžia paliepė jiems susi
taikyt. Vaikai tuoin kart ap
kabino kaklus tėvo ir motinos, 
laike už ranku ir kalbėjo ka 
mate sūdo ir ar tuojaus važiuos 
narpo......... liejo ryjo karezes
asza ras....

— “Sziandienine liga 
paszaukc'Sudže.

Po tam prasidėjo perklausy
mas antros poros kuri skundė
si ant nesutikimo, norėdama 
aplaikyt persiskyrimą ir teip 
tosasi per sauvaites, menesius 
ir metus toji liga.... F. B.

• •

Jie jo
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NUO MAŽENS PRIE TO 
PRIPRATO.

Ar justi dukrele ant tik-
ruju turi norą pasilikti aktor
iai ?

— O lalAii. Jau nuo 
turėjo 12 
kubaktorius

kada
metu, tai lakstė pas- 
. --d.

TĖVAS VISADOS KALTAS.

Mažas Vintlikas nuejas su 
mamyte iii zoologiszka 
(žverineziu, pamate 
asilu):— Mamyte, 
man katras isz juju yra tėvu ?

Motina: — Argi Vincuk tu 
nežinai, jog tėvu4 būna visados 
didžiauses asilas.

parka 
keliolika 
pasakyk

4 |?('<i(liri!i
. Įmes .

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

Gerai iszdirbtas groserszto- 
rio, buezernes ir kito tavoro 
biznis ant E. Centre ulyczios 
Slienadori parsiduos užganadi- 
nnnczei nes locnininkas e j na in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukito 
per telefoną 317M Bell Phone, 
Shenandoah arba in redakcijo 
“Saules.” (031

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA

I

I

EMBLEM — NEW CAPELLO 
JASPER - HOME COMFORT 

Kukninei Peczei.

I
I
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PHILADELPHIA i

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekllamacijos.

— teipgi

Heatrolas
ISSMMSnns

< 2 NpVEMBERIO
> Speciali* Teeina. Subatos* Nakti

Isz t. Ryte
Shamokin .................... 1:30

* Mt. Carmel  ...................... 1:29
’ Ashland .....
i Girardville . ..
1 Shenandoah .

» ‘

Apie Kure.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug-

• pluczio 1914 meto.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Rateliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei!. •
Myliu.
Daina Sieratos.
Apiė Daratele.
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francužu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.

A

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK HITERIUS
Galima matyti pds pardavėjus

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925
I

Yra tai Puiku. Kalendoriai, kokiu žmoni* nuo 
Kalendoriai turi 

•zepeczio, puikei iszmarginti, iszpjauti ir at- 
Prie’kožno kalendoriaus yra prisiūta szventuju kalendoris su pa-

Maiszytu kalendorių po kelis numeriui neparduodame, tai yra, po 
Mažiause parduodam ir atspaudiname 
Siuskite savo užkalbinimą TUOJAUS

Ka tik aplaikem Puikiausiu* Importavotus Sieniniu* Kalendorius ant 
1925 meto, del biznierių, 
senei reikalauje, ir bu* jum labai dėkingi už tokia dovana, 
krepsziuka del szuku, špilkų ar 
spaudyti, 
•nykai*,
kelis kalendorius isz kožno numario. 
•u jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkt, nes vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau- 
jet. Paduokite numara kokiu norite. Paraszykite aiszkei savo varda ir 
pravarde, numari ir ulieze, telefono numara, miestą ir valsti ir koki bizni 
laikote; ar lietuviszkai ar angliszkai atapaudyt ant kalendorių jusu bizni. 

<<prjaiunsdami užkalbinimu* drauge siunskite ir pinigus o bu* jum 
prisiunsta be užvilkimo.

Paduokite numari kalendoriau* kokiu norite

No. . Už 100
1— 10’4x15% coliu, Bažnitele, žie- karvelei

mos laike...................................$17.00
2— 7’4x15*4 col. Palocius ir elnias 
 17.00

3— 7’4x16’4 col. Žiedai, karvelei ir

t
15— 10x15 Vi col. Gurbelis rožių ir 

20.00
16— 10x16 Ms col. Arfa, karvelei ir 

rožes

NEPAPRASTAS ANGLIJOS LAIVAS.

juju ant mariu laike musziu.

a.
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DIDŽIAUSI NARSUNAI.

k>

Angliję pradėjo dirbti ežiuos 
nepaprastus laivus del areopla- 
nu kurie galėtu nuszokti nuo

i

Juozai, jog 
negu

— Ar tu žinai, 
daug drąsesni paeziuoti 
nevedia.

— Žinoma! Ba ja i gi l 
drysta apsipaeziuoti, 
na rsns.

tai
ipz-
jau

NETURĖJO PRAVARDES

— Kaip 
pirmutinei tėvai?

— Nežinau.

vadinosi musu

vadinasi!
— Teip, ponas profettoris 

kalbėjo, bet tik pasako 
vardus Adomas ir Jeva, bet ju
ju pravardžių nepasako.
jau nekarta jum kalbėjau kaip

GERAI ATSAKE.

juju

f.

— Ka sziadien valgei ant 
vakarienes 1
—Ugi ta, kas pasiliko nuo 

piet. 
>m » mi - ■ O kas oasiliko ?

X

. . 2:21 
. . 2:28 
.. 2:00 

^Mahanoy City (Preko $3.25) 2:49
• Tftma.qua (Preke $3.25) .. 3:16 
^Pribus in Philadelphia .... 6:00

.    1111     Illi I I—III .1.1. <1.1111 < I Į—<—II «—<  MII ll■/w^■lll <1111 I I lll» 

, Grįžtant specialia treinas apleis
• Philadelphia 7:30 vakaro ta pa- 
Jczla vakarą in virsz-minčtas sta-
• cijas.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIKIETAS

I
I

Ant Readingo Geležinkelio
Vi—■

Ims Merginas in Raiška.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynes.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aisski spauda. 
Spaudant* ant drūtos popie- 
ro* popierinei* vyrsxai*.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

W. D. BOCZKAUSKA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

J

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

3-czias procentas'už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3<czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
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
dauginimu procento, <
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
............... I

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir iszt ra ūktas isz viso-
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kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

W. D. Ęoczkauska> - Co
_________

drueziai

PREKE $1.50
•I

20.00
17— 10x16 col. Ragas pilnas žiedu, 

karvelei ................20.00
18— 10*4x15% col. Stubele su žie

dais  20.00
19— 10x15% col. Stubele, malūnas

ir žiedai.....................................20.00
20— 10x15*4 col. Gurbelis su ro

žėms ir karvelei.........................20.00
21— 10*4x18% col. Namas ir malū

nas; paukszczei, žiemos laikas. .22.00 
*22—15*4x15 col. Paukszciu lizdas

9’4x14’4 col. Namas, vasaros su žiedais...................................28.00
23— 15’4x15’4 col. Gurbelis žiedu

su karveleis.......... .’.................. 28.00
24— 15’4x15% col. Grinczele snie

ge su elniu.................................28.00
25— 15%xl5% col. Grinczele, pieva

ir paukszczei.............................28.00
26— 15’4x16 col. Malūnas; grincze

le su girraite.............................28.00
27— 12%xl9% col. Gurbelis rožių

ir karvelei.................................30.00
28— 14’4x19% col. Grinczele, 

30.00
29— 14%xl9% col. Paukszczei, mc-

20.00 džei ir žiedai.............................30.00

t. t.,............................................. 17.00
4— 7Mrxl5^ col. Bažnyczc žiemos 

laike; paukszczei ir varpai
5— 7 Vžj xl5 % col. Laivelis su žie

dais, ir karveleis.................... .  . 17.00
6— 9%xl5% col. Namas, rožes ir

karvelei .....................................18.00
7— Il%xl8 col. Rožes ir karvelei

.  .....................................18.00

17.00

t
>

8
laike; paukszczei

9—12*4x15% col. Szaltinis su
paukszczeis ................................18.00

10— 9*4x15 col. Namas laike žiemos
paukszczei .................................18.00

11— 12’4x12*4 col. Paukszczei ir
žiedai .........................................19.00

12— 12 *4x15% col. Namas prie eže
rėlio; puikus žiedai ....

13— 10*4x15% col. Žiedai ir pauk- 28—14*4x19% col.
szczei ..........................................20.00 paukszczei ir girraite .

14— 10% x 1*5% col. Puiki patkava, 
karvelei, namas ir žiedais .'

18.00

r

coL

. . . .20.00

szventuju kalendorių ir pasnikais (2%x5 coL), 
Didesni kalendorei (5x12 col.) su amerikoniszkoms
M SU

36— Pana.
37— Vaikai ir juju draugas.
38— Dvi rožytes.
39— Raudona pana su žiedais.
40— Vaikai skyna obuolius.

V**

'H,

•t

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ŽIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS.

Kalendoriai 12x16 
už szimta $17.00.
•zventemis, už szimta $22.00.
30— Vaikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte.
32— Vaikai prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyczei.
35— Lelijele balandėlė.

Kalendorei 15x20 coliu, su szventuju kalendorių (2%x5 col.), už szimta 
Didesni kalendorei su amerikoniszkoms szventemis (5x12 col.), už 

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite.

67— Panna su žiedu.
68— Vaiku Geriauses draugas.
69— Mergaite Balt-lelijelc.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu.
72— Du drąugai—studentai.
73— Mergaite telefonuoje.
74— Vaikas su szunim.
75— Vaikas ant tvoros.
J6—Panos galva su žiedais.
77— Sesute.
78— Panos galva su rožėms.
80— Pasilsys vaiku.
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.
83— Trys mergaites su balandėlėms.
84— Mergaite ir rožytes.
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandžio.
87— Mergaite su balandelia.
88— Pana su rožėms.

- MAHANOY CITY, PA.

>20.00.
szimta $28.00.

41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— Kudykis su rogutems ir Eglele.
43— Pana &u žiedais ir karveliu.

Puikios Panos Galva.*

44—Vaikai ant tvo'ros su Rožėms.
! 45—

46— Mergina prie szulinio.
47— Mergaite pasirodžius raudonai.
4p—Maža Raudon-kepure.
50— Vaikai su avim.
51— Vaikai su gurbeliu žiedu.
52— Vaikas su mergaite.
54— Visznios. '
55— Pana su aniolu.
56— Vaikas su mergaite lukszte.
58— Sesutes.
59— Mergaites ant tvoros.
60— Broliukas ir sesute.
61— Vaikai luoielejo.
62— Geri muzikantai.
63— Brolis su sesute terp žiedu.

I

H

/

IF

64— Vaikai bu szunyczeis.
65— Geri žuvininkai.
66— Kudykis su gurbeliu žiedu.

W. D. BOCZKAUSKAS C0„

4
31

>1

į* u 
i
■i
i

■ ,ilf
*

ii

*■

■I - b ■ S 
j! .vL.jįpiį 

K1M




