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ISZ AMERIKOS
KOLIEKA IR JOJO ISZ 

TIRIAMAS SZUO.
Lovelong, Colo.

Lohman,
Chicagos, apsake policijai aky 
va istorije savo gyvenimo, 
kaip tai ji motina paliko kai
nuosią, palikdama jam užtek
tinai maisto ant vienos sanvai 
tęs, o po tam kad mirtų nuo 
bado, bet jojo szno buvo 
szi rd i ilgesnis
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liT 36 METAS
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miu. Taip va yra sekamas pa
stebėta. Seninus
kiliose atlaiduose, kunigas su 
monstrancija eina aplink baž 
nžczia, tai visi žmonojiai būda 
vo su juo sykiu komszasi ir 
myniomis eina aplink bažny- 
ezia. Dabar gi teko pastebėti, 
kad kunigui einant aplink baž 
nyezia, su juo eina tik moterė
lės, vaikai, koletas senuku, o ei 
les vyru atsiszlieje ant szven- 

aplinkui stovi
tik kunigui pro szali praeinant

eziavimas. Tai už silikusi len
ku “ponstvos” relikvija. D-rui 
Klimui viena ponia atkiszo 
ranka, jis ja paėmė; ponia ne
sulaukia bueziojant ir kelia 
rankute biski augsztyn, jis ir 
savo lanka sykiu kelia; ta ke
lia dar augsztyn, szis irgi sy-

KUNIGAS APSIVEDĖ SU 
SAVO PARAPIJONKA, NE

MATO TAME NIEKO • 
BLOGO.

Hackensack, N. .1. — Vietos 
Italu kalonijoj kilo < 
imi ima s ir a lasas.

lidelis su- 
Iszejo

14 metu vaikas iszljn aikszte, kad Italu tautines
Karolius mat ■ f.

X:
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kunigas

kuomet ko

a t neszda vo

miela- 
už motina, nes 

pavogdavo visztas mm artimu 
farmer i u kurias

serganeziui d raugu i ir tokiu 
budu maitinosi per ilga laika.

valdžios.Karolius buvo be 
apėmė ji pa ra lyžt! s, todėl moti
na geide atsikratyt nuo neken- 
eziamojo kudikio.
pribuvo <

kuri>
Iraugc su jn<»m pusi 

liko ir pristatinėjo jam mai»ta, 
bet ana diena likos mirtinai su
žeistas per farmeri kuris ji už
tiko vagiant viszta<. Szno at 
slinko prie >avo drauge ir prie 
kojų pastipo. Karmeris noreda 
mas dažinoti keno tai szno. šo
ke paskui kruvinus pedsakins 
ir tokiu laidu >urado vaika ai 
voje, kuri liiojaus nuve/.e iii 
sveikatos bjura. o tasai vaika 
iszveže in ('hieaga iii ligonbuli. 
kur viskas Lzsidave ir nelaba 
motina likos areszlavota už ap
leidimą vaiko.

MPTERE PAŽENKLINS 
VYRUI BAUSMIA.
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17-9 apie 17 vai. 
“diktn žemai- 

“ vel- 
Lipdama
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SURASTA NUŽUDYTA 
MERGAITE KURIOS KŪ

NAS BUVO BAISEI 
. SUPJAUSTYTAS.

atsitiko 
( Pagegiii 

mergaites^ 
užėjo po 

viena pnszimi mergaites bai
siausiu budu supjaustyta lavo
ną. ITant'sze apie szita radini 
kriminalei policijai. Iszvažiave 
tuoj nurodytąją vieta polician- 
tai pamate bjauru regini: 
medžiu gulėjo silsi riet ilsi 
O’

te”

‘VELNIO VEŽIMAS” IR 
MOTERELE.

Kaunas, 
viena trelininke,

sumano pasivažineti 
ui vežama maszina.” 
per iszeinamas duris in auto
busą, ji klauso szoferio, 
jis, ponulis, isz jos 
gavus atsakymu 
kad brangu: ‘‘
riau pesezia eisiu, 
pu atsisėdo automobily, 
dukterini ji davė tik 20c. 
praszydama nuleist i.

Konduktorius 
kad jam labai
pripratinti publika

kiek 
pairusias; 

.) e.,
tai jau

gi tuo tar 
Kon- 
. 5c.,
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. kiu kelia, iki... poniute stipra- 
’ i to, ad jis visai nobueziuos, to- 

greitai iszlmuko
susigėdo. Nesmagu bu v

Baisi žmogžudybe 
Vioszviles 
apsk.) I J<*pos 29 d. 
uogas

niiszke )■> <le,jn vo
ir labai 

o ir 
D-rui Klimui, bet jisai atsipra- 
sze ir paaiszkino amoriki'ieziu
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berinkdamos, 
mergaites

toriaus sienų
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niaela. Sako: pas mus visi, jei-j keliu khipteri. Taip ir Ameri

kataliku bažu vežios♦ 
Antonio Gudo Lenza yra slapta 
apsivedęs su viena savo para 
pijiete, p le Rože Mancini.

Kunigas Lenza ir 
apsiv(*<h* dar

metu Gruodžio menesi, szliuba 
slapta paerne New Yorko val
stijos miestely Mamaroneck, ir 
apb* lai niekas iki sziol nežino
jo. Tik kai dabar pradėta juos 
iutarli, parapijos pasamdyti 

judviejų 
szlinbo dokmnentus ir 
| aiskel be.

Praeita sekmadimii kunigas 
Lenza po pamaldų atsivedė sa
vo žmona prie altoriaus ir susi
rinkusiems hažnyczioj parapi- 

pareiszke, kad kata- 
vest i moterį nėra 

nuodėmes, .h* i v i e nok 
parapijouims tatai nepatinka, 
tai jis bevelijąs apleisti parapi
ja ir iszsižadeti kunigystes, m* 
kad apleisti savo žmona, kuria 
esąs teisėtai vedės.

Pamaldoms pasibaigus para- 
pijiecziai pa<lan* mitinga daly
kui apsvarstyti ir iszsprosti. 
Susi rink ilsieji pasidalino in dvi 
dalis: \ iena dalis, mažesne, bu
vo prieszinga kunigo apsivedi- 
mni, antra, didesnioji dalis, pa
laike* kunigo puse ir del jo ap- 
sivedimo nemato nieko smerk- 
t i no.

Kunigas remdamasis Szveu- 
Rasztu, parode*, kad 

apasztalai taip-gi buvo vede

I larapijos
< let <*kt \ va i

jieezianis
Ii k u kunigui 
jokios

susekė
vieszai
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gu artimi pažiustami. tai ran- koja bažnyeziose daroma.
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nusprendė, i
11
i žinstami, tai
5 bueziuot in lupas

. 1 in ranka...
amcrikiecziams

norėjo pabueziuoti |)njg0 laimingai, be triukszmu.

ka sveikinasi; jeigu tolimi pa
galve linkteli: 

-- tai jau ki- 
in ranka..

butu netikslu 
prie nuo

laidu, ir reikalavo ir tu 5 cen
tu.

Ties Soboru pasirodė, 
važiuojanti in gelžk. 
taigi konduktorius
vo jau 30c. Pasažiere tada jau 

‘‘geriau eiti 
ir, pareikalavusi at-

i

! NAUJA KAUNO VALDYBA.
Kaunas, (Nuo “Vienybes” 

-- Rinkimai in miesto 
volelyba ėjo tris dienas ir pasi
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4 * Vienybes 
inj tas dalykas. Betpo 

no
;yva mergaite. Netoli jos gulė

jo iszmetyta
pini, jos galvos skepetaite ir 

polieiantai 
uogų 

*peti, 
smar

kiai su savo prieszu kovojusi.
buvo

tegalėjo būti
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J mediniai klum- pareikala-1 Klimienei in rnn* | Bet piliecziu dalyvavo mažai.
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PAŽENKLINTA ANT SAA 
RO KAMISIJOS.

Pana Sara Wambaugh, duk
tė profesoriaus isz Harvard 
universiteto, likos paženklinta 
per Svietinia Liga ant kamisi- 
jos kuri rūpinsis gerove Saar 
aplinkines kuria užėmė Pran
cūzai Vokiel ijoi. Pana Sara gal 
daugiause supranta apie tokius 
dalykus ne kaip koki diploma
tai, ir \ ra Daktaru Tiesu.

pint i ne*, kurioje 
dar keletą rieszkucziu 
rado. Isz viso reikėjo 
kad žmogžudžio auka

mat vt i

i ka. Szi savo ranka

Aplink lavonu 
pėdsakai, kurie 
žmogžudžio pėdsakai, l’žmusz- 
toji buvo baisiai smnesineta. 
Galy oje, kakle ir kairioje ran

da ūgy beskojo t ('ko matyti 
žaizdų. Bot kas szitokia žmog- 
žudybo galėjo padaryti .’

Arti lavono gulėjo emaliuo
to puodeliuko žydra a*a. Pra
džioje kiek polieiantai
jo, ar szita asa kokiame sary- 
szy su žmogžudžiu Imti galėtu. 
Bet darant lavono sekcija, su
rasta maža to paties puodžiu
ko emales skeveldra

Dabar buvo 
szi- 

pa vartotas

abeko

is’/.t rauke. j
Ponelis baisiai susikonfiiizino I

i tik 66 nuoszimtis tu, kurie ga-

katalikams ant plakatu

i oneiis naisiai .susikouiiuziiio , |(,jo d«dvvauti In 
i ir iszraudonavo. D-rui Klimui ’
i prisiėjo atsipraszyti ir vol isz- 
naujo aiszkinti Amerikos ma-1 r* :I I », < I 1 
da. Sako: “Mes esame demo- 
kratingi žmones, prie to Ame
rikoje senai pripratę. Ameriko

I

<la. Sako: i i M os esame denio-

nusprendė tikrai
pesezia ”
gal 20 centu, iszlipo murmėda
ma: “
duok puse lito ir velnio maszi-
nai mokėk puse lito...”

Publika, gardžiai juokėsi isz 
tos na i vies komedijos.
POLICIJA DARO KRATA. |

Kaunas, -

savivaldvba 
sočia Idomo
Bielinis, S. 

airvs ir amerikietis J. Smel 
storius; paskui bus 10 atstovu 

6 atstovai

ineis: S atstovai 
kratų, taių) jn K.

lenku darbininku, 
lenku bepartiniu, 6 atstovai žy 
du, 5 atstovai lietuviu kataliku 
5 atstovai namu savininku, 5 
atstovai miesto žydu, 4 atsto
vai darbininku-komunistu, 
vai darbininku-komunistu, 
atstovai liaudininku, 
K. Grinius, 3 astovai ’

je moterei ranka bueziuoti ji 
skaito sau inžeidimu.

Į Amerikietes ponios ir pane
les kurios Amerikoje isz szitos 
mados taipgi juokdavosi, da
bar jos visos duoda su pasimė
gimu rankas bueziuoti. Kai-ku- 
rioms ant rankucziu tos vietos 

(proklamacijų) spalvotu. Isz- nuo iszlenkimo 
žiurėjo visas spintas, stalus ir sztyn keliant, net iszaugusi 

tam tikra jmatomine permai- 
state protokolą, kad nieko ne-1 na — tokis gunkhikas...

i

Su gai
la tenka konstatuoti, kad Lie- 

spareziai 
baigiamos naikinti. Matote, gi
rios dabar Lieluvai didžiausis . ' . ,- - . . apsiverto ir užsidegė.

Isz P k mergos 
gauta tokia žinia. Rugsėjo 13, 
apie antra valanda diena, l’k- 

Polieija daro krata, 
buk tai jeszkojo atsiszaukimu

1 1

•» • >
•> • >

tarp ju 
vok i e

ežiai. Lietuviu tokiu budu pa
teko (29, žydu 21, lenku 21.

3, rusu vienas.
rankos aug- 

net voki eczi u
stalcziukus. Nieko neradus, su-

Paskutines Žinutes.
GIRTUOKLIAVO SU FAR- 

MEREIS, VYRAS JAJA 
NUŽUDĖ.

Saginaw, Midi.
I*et ras Andru- 

buk jisai

Giriu naikinimas.
v ienoje s Altoona, Pa. •— DaA'id 

Schilling, likos sudegintas ant 
smert kada

žaizdojenubaustas kalėjimu, 
dovanota 

maldavimo su- 
prigu-!

jaja žveriszkai pasielgė 
isz Grand Rapids, 
neapsvarste kokia 

c s.

Kalamazoo,- ,Mieli. ~—
Jananekas isz Grand Ra

pids bus 
ar da karta bus jam
kalte ant jojo
Ižiaus Blankenburg, ta

les nuo Jono pacziules.
Sudžia davė pavelinima jojo 

paeziulei idant pati apsūdytu 
bausmia vyrui, po is/.klausy- 
mui josios apsakymo, kaip vy
ras su
at važiavęs 
Motore d a 
bausmia ant jojo užd
PAVOGĖ $1,000,000 GAVO

UŽ TAI 25 METUS.
.. .- J 

pažinimui prie kaltes ant 26 už- 
metinejimu už pavogimą mili
jono doleriu nuo savo klijentu, 
advokatas William K. W eg ley, 
likos nuteistas in kalėjimu.

BaTisme 
kalėjime* nuo 25 ly 
vaisiiniam kalėjimo 
Nepasinaudos ponas 
tas isz savo milijono.

TOJI NELAIMINGA MEI
LINGA “TRAICE.

Jeva,

Greensburg, Pa.

jojo yra, 
nuo t r

> < > prisi-

at se<h‘t i 
oO met u, 
Western, 
advoka-

Brooklyn, N. Y. — Jeva, 29 
metu, pati Ludviko Bernoto Ii- I#
kos areszlavota už susineszima 
su burdingicrium Karoliu Pela- 
nu, kuris ne buvo szio sklypo 
ukesu. Pacziulc likos uždarvla 
kalėjimo o Karoliu išzvarys isz 
Ameriko ant jojo paties pra
rymo nes jam nubodo czionais 
gyvenimas. Bet ne teip greitai 

nepasi- 
at sėdėdami) s sa- 

‘ per du

*«

apleis Ameriko pakol 
liks “iikesu” 
vo bausmia kalejimt 
metu.
ATRADO NAUJĖS GYSLAS 

ANGLIŲ.
Hazleton, Pa.

1 nojii pa reide, 
taip-gi * 

pagaliau jis nurodo ir in popie
žių ediktus, kurie leidžia rusi
nu ir armėnu kataliku kimi-
< r

armėnu 
a uis vesti.
“Jeigu — 

leista vienos ar kitos k li
tą utos kataliku kunigams 

vests, tai turi but leista ir visu 
kit u taut u kunigams.

Aky vaizdoj tokiu 
czijamu faktu ir inrodymu pa- 
rapijiecziai pripažino, kad ku
nigo Lenzos apsivedimas yra 
tiesolas, kad tuo jis nieko ne
dora 
balsu didžiuma nutari* palikti 
ji ir toliau eiti Szv. Antano pū

gas, 
kunigams

šake kunigas Len-

Iii palici-
jos stot i a t e1 jo

apreikszdamas, 
paezia, užtikias 

su keleis farmereis

sek, 
nužudo savo 
jaja girta 
isz aplinkines.

Petras
na i savo 
Drewski, kuris teipgi

Pet ras

za 
r io>

1 4

neužgin-

nepapildo, — ir didele

lapijos kunigo parci
R\ mo-kataliku 

vesti užgynė tik popiežius Gre
gorius Septintasis, dvyliktame 
szimtmetyje; bet ir po to už
draudimo kunigai dar ilgai, iki 
szesziolikto szimtrneczio, ves
davo ir gyvendavo su savo szei- 
mvuomis. Galutinai kataliku 
kunigams buvo uždrausta vesti 
1563 mi’tais.

VYRAS KALĖJIME, MOTE- 
RE UŽMUSZTA BŪDAMA 

GIRTA. ■
Milwaukee, Wis.

ne buvo priežasto nelaimes vi- 
o josios aukos 

pukentejo keturi

M unszai-

taipgi sužeido mirti- 
Adoma 
gere su 
kalbėjo

kaimvna

jojo moterių.
kaip užtiko girta savo paezia 

kaip isz-su girtais tarme re i s, 
bogo laukan, atsinesze matika 
su kuriuom musze paezia teip 
ilgai pakol jaja neužplake ant 

Kada nužudo 
prie

teipgi liepavydejo 
pab(‘go.

smert. 
ėmėsi

paezia
Drewskio kuriam 

ypu. Kiti

ZEPPELINAS ATLĖKS IN 
AMERIKA UTARNYKE.
Washington, I). ('. —Valdžia 

aplaike žine isz Vokietijos buk 
naujas oralaivis ZK- 
praeita Pet nyezia

3 iszleke 
su 32 žmo- 

nims ir tris szimtus svaru paež
io. ( tralai v is 
New York a

'Puksta n- 
czius tonu kietųjų augliu gys
las surado inžinieriai artimoje 
apleistu kasyklų Silver Brook. 
Kompanije apleido laja aplin
kiniu 30 metu adgal nes buvo 
tosios nuomones kad anglis li
kos isjzdirbta. Nauja gysla sie
kia nuo Mahanojaus pakalnes. 
Naujos gyslos užteks ant 20 
metu. Silver Brook aplinkine 

„ vela kruto# ir žmonis turės dar- « d • t ! *iibo užtektinai.

’. sos szeimvnos
daugiause
maži vaikai, kuriu motina likos 
užmuszta per automobiliu bū
dama girta, o tėvas radosi ka
lėjime. Vladas Vaszkeyiczius 
svecziavosi ta diena pas pa
žystamus kur iszgerta kėlės 
bonkas munszaines.
žiavo namo

Vladas 
ta diena 

kur iszgerta
Kada va- 

pusiaunakti gerai 
užsitraukė, pravažiavo pro na
rna sakydamas paezei Imk nori 
truputi prasiblaivyt ir važiuos 
tolinus. Motoro būdama apsvai
ginta szoko isz automobiliaus 
arti namo, porskeldama pakau- 
hzĮ, nuo ko mirė ant vietos. Vy
ra aresztavojo ir uždare kalėji
mo, o brolis Vaszkovicziaus 
paėmė vaikus pas save kuriu 
metai yra nuo 3 lyg 17 metu.

Seredos 
kurie butu

tikisi atlėkti iii 
apie l’anedcli ar 

Ctarninka jeigu oras bus tin
kamas.

LIETUVIU SVETAINE SU
GRIUVO ELIZABETH’S.
Elizabeth, X. .1. 

ryti* plieno rėmai,
laike statomos Lietuviu Lais
ves Svetaines narna, sugriuvo 
ir plieno balkis sulaužė Jonui 
Dapkui koja, vidurius pažeidė* 
ir galva. Jis mirė ligonbuty už 
valandos. Kitas balkis sužeidė 
Petrui Baronui ranka. 

f

Svetaine buvo pradėta staty
ti szimet, po to, kaip vietos Lie
tuviai sunkiai dirbdami sudėjo 
ganėtinai pinigu. Darba vare 
Arny Construction kompanija. 
Valdininkai sako, kad ežia 
kompanija nekalta, bet smar
kus vejas, kuris ta ryta pute. 
Bot prasti plieno, rėmai, jei 
juos vejas nuverto.

Jonas Dapkus buvo savinin
kas saliuno 216 Front St. ir tu
rėjo 36 metus. z

galvoje, 
aiszku, kad žmogžudžio 
toks puodžiukas 
užimiszti nelaimingaja mergai
te. Polieiantai sužinojo, kad 
kritingame laike toj 

Imta 
mergaieziu isz netolimo 
džiaus ir nužudvtosios brolio. 
Nužudytoji buvo 
gyvenanti 22 metu 
darbininke, kuri maitinosi 
gas rinkdama.
kad ne vienas tu minėtųjų tri
jų asmenn negalėjo
szita žmogžudybe. Toliau poli
cija tardydama susekė, 
netoli kaž kokio 
proto vaikezo gyventa,

t u vos girios labai I

miszko vietoje 
isz

suzinojo, 
pa ežioj 
dvieju 

so-

Vieszvileje 
amžiaus 

uo- 
Bet pasirodė,

padaryti

viii ir

Todo; 
ir omo 
ranko- 
kolėta

rn

nebepame-
Polieiantai,

kad 
nenormalaus 

kuris 
jau nekarta uogas renkanezias 
mergaites užgaudliojo. 
policija ji aresztavo 
tardyti. Atrado ant jo 

marszkiniuose
kraujo dėmiu. Paklaustas, kur 
savo puodžiuką padejes, sakė
si, ji pamotes, tik 
nas, kuria diena.
jo vedami, ome sulyg jo nuro
dymais pamestąjį puodžiuką 
jeszkoti. Bet puodžiuko neras
ta. Toliau tardant, paaiszkejo, 
kad jo puodžiukas, kuris pasu
ke jo pamestas, 
ežios spalvos ir
kaip nužudytosios galvoje ras
ta skeveldra. Tik nesisekė dar 
surasti pats puodžiukas. Todėl 
policija užprasze visus
džiu gyventojus, kad puodžiu
ką radus, tuoj ji perduotu po- 

Tavdymas tokiu budu 
kol kas dar nepabaigtas.

buvo tos pa- 
medžiagos,

tu so-

lieijai.

nei rusu

senei sugryžo isz Lietuvos 
Brooklyn,

rios dabar Lieluvai didžiausi.* 
yra pajamų szaltinis, todėl di
džiausi plotai szniurais iszma- 
tuojami, kertami ir plukdomi 
užsieniuosna. Ar tos iszkirstos 
vietos yra ^stengiamasi vėl isz 
naujo miszkais užsėti, to nete
ko pastebėti.

Žmonių relingingumas.

jojo automobilius
Pati ir 

du vaikai likos baisei apdegin- J ♦tais.
Moosehead, Minn. — Czio-♦

na is nupuolė keturi eoliai snie
go.

Rugsėjo 10 d.

DIDELE AUDRA, DIDELES 
BLEDES.

Panevėžys. I ♦ 
apie pietus praėjo baisi audra.
Antkeliu iszverte labai daug 
telegrafo stulpu, isžlauže daug 
senu meilžiu, dirvos nuklotos 
mod žiu sza k o m is; a pd ra s ky ta 
sodžiuose daug stogu. Lietus 
lijo apie 15 minueziu.

— Rugsėjo 11 d, Rutkauskni 
Sodu gatve Nr. 8 pavogta in- 
vairiu auksiniu daiktu in 6,810 
lit. '4:

rasta, ir iszejo.
Rasztineje buvo ir isz apskri 

ties piliecziu, atvykusiu viso
kiais reikalais, kurie stebėjo
si, kad ir valdyboje laike dar
bo daroma krata. Ka tai reisz- 
kia .' To ii(*darydavo
caro žiauri valdžia nei bolszc- 
vikai.
KA MATE IR GIRDĖJO LIE

TUVOJE DAKTARAS 
KLIMAS.

Daktaras Klimas, kuris ne- 
in

apraszineja 
apie savo inspudžius Lietuvo
je 
traukėm isz “Vienvbes” del 
žinios musu skaitytoju, ir teip:

Maistas. ■——■ 
sulyginamai pigus, bet 
mas brangus. Kauno lieteliuose 
yra žinomi dvejopi 
(drinksai): pa|)rastas ir 
boniszkas. ” 
apie 4 centus 
ir eik kaip nyksztukas 
degtines; bet 
v ra virsz kokiu * 
noma, brangesnis. Dr. Klimui 
Kaunan nuvykus, p.

Nekuriuos apvaszymus isz- 
“ Vienvbes”

Valgis Lietuvoje 
geri-

gurkszniai 
“kle-

vraPaprastas 
amerikoniszkas 

kokios 
leboniszkas”
uncijų ir, ži-

4 4

O 
r>

K. Nor
kus, pirma syki užsivedęs res- 
toracijon, kaip paszauke tarna 
kad duotu ka valgyt ir “del 
apetito” 
užklauso:

ir “ 
iszsigert, tarnas tuoj 
“Ar kleboniszkos? 

ir at vilko gerokus auliukus.
Valdininkai. —Ne visi valdi

ninkai galima nupeikti, kaip 
pas mus inejo legendom 
valdininku gana : 
savo sveikata-gyvybe auko- 
janeziu atgimimui Lietuvos. 
Bet yra ir visiszku niekadoju, 
daugiausiai isz užsilikusiu ru
su, lenku ir kitokiu praszalei- 
viu. Juos tik laikas ir vis an
gas piliecziu susipratimas - isz 
Lietuvos iszgryninS. 
les, flirtavimai su panelėmis, 
trumpos valandos — viskas tas 
isž Lietuvos ofiso turės kada 
nors būti nufotografuota ir pa
dėta, kad ir Karo Muzejunv.

Ranku B u eziavimas.

Yra
sąžiningu ir

Arbate

iszkil-

Far *

21 metu paezia, su 
sau va i tęs 

adgal, po tam sudegino.
Calcutta, Indije.

ša vo ri

■'«

Calcutta, Indije. — Lai 
ke tikejimiszku mtuszacziu Ii 
kos czionais užmuszta dvileka 
žmonių, o apie szimtas sužeis
ta.

Springfield, 111.
— įnoris Lester Kahl, 24 metu, nu 

Rusu Valdžios laikais žmonos žudo 
buvo prispausti religijoje, to-1 kuria apsivedė dvi 
del dabar, matomai, labai isz- ■ 
troszke visu religiniu
miu ir, Lietuvai tapus noprL 
gulmingai, szita laisve isznau- 
doja iki augszcziausio laips
nio. Teko matvti* Stakliszkeso 
atlaidus. Matosi, kaip isz kitu 
parapijų, isz už 12 varstu tolu
mo, ėjo procesijos keliais. 
Brostvininkai, apsivilkę kam- 
žomis, nosze liktarnias ir vėlia
vas; mergaites nosze 
“altoriukus.” Visi suszile, su
niuro; nuo pravažiuojaneziu ir 
p ra jo ja neziu eina dulkes ir p ra 
kai t uotu žmonių lupos, akys ir 
veidai apsidengia stora dulkiu 
purvo pluta. Žmoneles gieda, 
szaukia, meldžiasi, suvargo ke
liauja. Tai indomi ir turbūt nei 
vienoje szalyje dabar 
randama regykla.

Del szito nereikia nei nusis
tebėti, nei žmones 
Jie tebera yiar religinio eksta
ze laipsny. Bažnyczia — tai 
vienintele vieta Lietuvos žino- 
ueliams susirinkti, vieni su ki
tais susitikti, kokias iszkilmes 
pamatyti. Be szitu iszkihniu, 
kitokiu ne esant, ju g>fvonimas 
butu labai pilkas ir nuobodus. 
Reikia atsiminti, 
daugelio žmonių apszvietimas. 
Juk yra dar daug .isz senėsniu 
tokiu, kurio dar nežino, kad ca
ras yra miros ir klausinėja: 
kaip sekasi kaizerio valdžiai 
po karui! Reikia in tokiu žmo
nai nusistatymus? turėti pakan
tumo, ju tikybinius jausmus 
gęrbti, juos suprasti ir — tuo 
patim sykiu Lietuva szviesti 

p.
Yra vienok ir kitokiu požy-

ėjo procesijos

sunkius

jau ne-

iszjuokti.

kokis dar

Rangoon, Indije. 
Gleason ir jojo pati

M. 
likos už- 

inuszti per budiszkus kunigus.
Pottsville, Pa. — Palicije

aresztavojo Peekmona kuris 
pardavinėjo novos bulves o tu
rėjo paslepiąs vežimo deszimts 
galonu namines.

Pittsburgh, Pa. — Ag
nieszka Bazikiene nudaro pei
liu nigeri kada tasai gavosi in 
josios 
mo.

narna tiksle apipleszi

TĖVAS TEIP PASAKĖ TAI 
TURI BŪTI TEISYBE.

Jaunikis atojas 
mylema sako: — 
kokias tu turi stebuklingas lu
peles ir burnele - - - -

Mažas broliukas: — Matai? 
O tėvas vis sako, jog musu 
Elute turi snuki kaip 
duris!

Daugiau Jonuko neleido in 
kambarį.

pas
Ak; Elute,

‘h

1 
r
1

k! !

savo

tvarto

NEGALĖJO ATSISPIRT.

- N e- 
žiurint amerikiecziu pasipikti
nimo, iszjuokimo ir beveik ’di
delio ° protestu putszo,'M Kąu- 
ne tebeina visu smarkumu pa- ir auklėti 
nelems ir ponioms

Kaip gi tu galėjai pave- 
lyt tani Italijonui, idant tavo 
bueziuotu ?
* Duktė: — Mamyte

ranku bu
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ka asz
galėjau padaryt? Juk asz Itali-

bijoniszkai negaliu kalbėti, tai 
kaip galėjau apsigint?
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KAS GIRDĖT
Bankosia Now Yorke randa

si net 30 tukstaneziu bankiniu 
rokundn, tai yra tiek yra žmo
nių ka padėjo pinigus in ban
kas, bet apie juos dingo visa 
žine ir nežino knr jieji randasi. 
Vienas didelis bankas Ohaju jo 
pastate dideli banka už pini
gus kuriu locnininku negalima 
surasti, nes po naminei karei 
nesugryžo atsiimti pinigus.

Pinigai tuju žmonių bankno- 
sia ilgai nes i rast u jeigu bankas 
apgarsytn j uju’pravardes, nes 
gimines pinigus atsiimti^joigu 
apie tai žinotu, bet bankas ne
garsina dingusiu 
vardes. Daug vyru yra padeja 
in bankas pinigus slaptai, neži
nant savo moterims, kurioms 
likusieji pinigai labai prisiduo- 
111.

UOS

žmonių pra-

v ra 
pekliško velnio.

Pikta motore vra arszesne 
nuo pokliszko velnio. Velnias 
kankina tik piktus, o tokia mo
tore kankina no tik pikta bet ir 
gera žmogų.

linczium,
arba Biblije

Perskai-

Kas per daug tai szelauk. — 
Kokis tai Benjaminas Larsen 
isz Madison. Wis., pastojo ga- 

perskaitydamas
R asz t a Szventa
astuonioliktu kartu, 
tyt viena karta biblije niekam 
neužkenks, nes da yra naudin
gu del kožno žmogaus.

Daugiau Larsen butu pasi
naudoja.* jeigu butu skaitės 
kitas naudingas pamok mantos 

Goriau kad butu susi- 
su astronomija, geogra-

knygas
]ia žinos
fije, sziandienine i stori jo svie
to ir visokiu tautu, vietoje pra
leist dykai laika skaitydamas 
biblije tiek kartu.
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SenoViszkuosia pagonir lai- 
knosia, o ir sziadien per lauki
nius gyventojus, yra paprati
mu palaidoti žmonis drauge su 
jojo mylemais dalykais kuriuos 
naudojo už gyvasezio, kaip: su 
kareiveis dėdavo in kapa jojo 
ginklus idant po mireziai ga
lėtu galetis su savo nevidonais, 
su kitais laidojo arklius idant 
galėtu linksmai jodyt ant ano 
svieto. Buvo ir toki žmonis, ka 
ant kapo mirusio vyro užmusz- 
davo savo paezes idant galėtu 
patarnauti 
>mert.

ii
11

't:

O

savo ponams po 
Su laiku toki paprati

mai dingo.
Sziadien mes dedame in gra

bą su miruseis, szventa pa
veikslėli, inedalika arba rožan- 
cziu. Jeigu žmogus mirszta, ku
rio szeimyna yra turtinga, už- 

, ceremoni-
ant galo kunigas lavona

I

«
till

F

p(»rka kėlės miszes 
jes, o 
kodyluoja.

Gyvieji pradeda nuo tojo at
prasti nes pradeda suprasti, 
jog lavonui tas mažai prigialb- 
Nti gavimasi in dangų, jeigu 
ant žemos buvo ra kai i u. Todėl 
terp musu kilo priežodis: “Pa- 
gialbes jam tiek, kiek numirė
liui kodylas.“
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Vokietijos su dviems vaikais ir 
paezia in Amerika Oktoberio 
17,1923 mete, apsigyvendamas 
mieste Canby, Minuesotojo, kur 
surado darba ant l’armos. Ull- 
monas turėjo s/dyva ranka ku
ria jam perszovo ant kares.

Po deszimts menesi n pngy* 
venimo Amerike, sugražino 450 
dolerius 
keliones, turi dvi geras karves r*

viszfu >r szimta doleriu banke. 
Atejnanczia vasara Ullmonas 
pradės gaspadorysta ant savos 
nes parandavojo 160 akerin že
mes, o už keliu molu bus locni- 
nin'kn savo formos.

Lai gyvenimas l’llmono bu
na paveizda kitiems kurie yra 
neužganadyti isz savo gyveni
mo miestuosia arba ant farmn. 
Matyt tasai žmogelis 
praleido laiko ant rugojimo ir 
stenėjimo 
bo.

2 veršiukus

kuriuos paskolino ant

kiaules, 200

mažai

bet daug prie Nar

Fermeris A. S. Lashmann isz 
Kansas City, Mo., krito negy
vas kada aplaike gromata nuo 
savd sūnelio isz universiteto.— 
O gal levas teip nudžiugo, jog 
sūnelis gromatoje neprasze pi
nigu, kaip tai studentai turi 
papratima daryti, jog tėvas isz 
džiaugsmo sukrito negyvas.

Suraszas parodo, buk Suv. 
Valst. szimet dings apie d.e- 
szimts tukstaneziu žmonių per 
automobilius. Tokis skaitlis 
žmonių galėtu apgyventi gana 
dideli miesteli.

Didesne dalis
nelaimiu galėtu būti apsLsaugo- 
jamos, jeigu automobilistai tu
rėtu daugiau proto, ir kievavo- 
tu maszinas daug saugiau ir 
turėtu blaivas smegenis.

a utomobiliniu

Kompozitorius p. Žemaitis 
isz Shenadorio tomis dienomis 
išleido du puikius muzikalisz- 
kus veikalus ant piano “Vil
niaus Kalneliai” ir MMylemas 
Bernelis. ” 
centu, dirstelekite ant apgar
sinimo. , „ . ..

Parsiduoda po 50

Musu ponai Biznieriai 
deda užkalbinet nuo mus dadg 
puikiu kalendorių del savo biz
niu ir tai isz visu szaliu Aineri- 
ko. Da tokiu puikiu kalendorių 
niekad neturėjome kokiu turi
me szimet. Prisiunskite savo 
užkalbinimą pakol turite isz ko 
iszsirinkti.

pra-

PAJESZKOJIMAI.
ir " \

* “ f l«  ' k ' 'T**
... ..... ........ ',..1 ■ -

Asz Elzbieta Meszkiute po 
vyru Užupieno, pajeszkau pus
brolio Joną Meszkauska ir pus
seseres Levoses Gudmonienes; 
taipgi giminiu ir pažinstamu 
nes turiu svarbiu reikalu. Ren
giuosi važiuoti in Tėvynė, asz 
paeinu isz Kauno Red., Szidla
vos Valscz., Palapiszu Kaimo. 
Meldžiu visu atsiszaukt ant ad
reso. (t.83

Elizabeth Užupieno 
Coaldale, Pa.Box 674,

Laisve
■ * ,M *?• . 1 • j

ve; bet dabar asz pats nebeži
nau, ar prisieis num paežiam 
pasilsėti po darbo, mano skur
džioje I indy neleje. 

atsigriauna

Pavargęs nuo barszkejimu ir 
dienos atsilikimu, didelis mie
stas pradėjo aptilti; milžinisz- 

nonuilstancziai ju- 
pirsztai.4?, 
smarkiai 
dejavusi,

ka szmekla, 
dinusi savo ilgais 
dūsavusi, kai kad a 
rėkavusi, kai kada 
įdaresi ramesne, leeziau krutė
jo, rengėsi in atsilsi, prie mio-
go.

Speiguotuose 
aiszkiai žibėjo žiburiu ugneles 
ir j u szviesumas nyko ant ap
snigusios, nutURztejnsios. upo» 
tyro, ekmeninomis 
iszkloto kranto.

Žibantieji tiktai juose ta upe 
žiburiu atszvietimc, dar jautė
si gyvenimas, dar buvo jude-’ 
jimas: slinko išžioto 
liai, skraido vožėjai ir

ūkanose ne-

plytomis

vežime- 
mirga- 

vo tamsios praeiviu figūros.
Bet juo toliau nuo tiltu, juo 

upes kranto, ir, toje tyloje, 
girdėjosi vėjo 
grapo vielose, o ten

toje 
kaukimas tele-

, a paežio j, 
ant užszalusios upes, vėjui ne- 
szant, sausai szvilpe sniegas.

Ties didžiu, szaltu, tamsiu, 
kietu kaip uola mum sustojo 
mažyte, visai mažyte mergai
te. Skarmalai kokio tai vatos 
seno drabužio, menki skudurė
liai, kuriais buvo 
cziusi mergaite, negalėjo pas
lėpti jos nepaprasto gražumo.

Bet jije stovėjo suszalusi, 
kone sustingusi, ir gilus skaus
mas, atsimuszes 
veidelyje, rode, kad ji labai la
bai nelaiminga ir didžio pasi
gailėjimo verta.

Graudžiu balseliu melsdama 
tiese ji savo plonas 
kiekvienam praeiviui, praszy- 
dama apginimo, 
bet žmones tyliai, ramiai, 
kaikatras su panieka in ja pa- 
ži u rodamas, skub riai 
pro szali.

— Suszelpkite,

apsikarsz-

suszalusi

jos gražiame

rankytes

užuojautos, 
dar

keliavo

apginkite, 
šnibždėjopridengkite!... -

jos baltos-baltos, pusiau susty- 
rusios luputes.

Pro szali ėjo ! valdininkas, 
apsitaisęs brangiais kailiniais 
rubais, gabaline 
galvos. Iszgirdes 
kės dejavimu, jis apsistojo.

• — Kas tu per viena? Kaip 
tu vadiniesi? — klausinėjo jis 
akylai a pži u r odą ma s 
te.

— Asz esu uaszlaitc!
sake jije. — Mane vadina Lais
ve, asz Laisvo!

— Laisve! — atkartojo val- 
Keistas tai var-

kepure ant 
mergnieziu-

mergai-

at-

Kuone kas 
nokti atsigriauna pas mane 
svetimi žmones, knisasi 
menkame užkampelyje, jeszko 
kasžinko. Ir jeigu jie at ras ta
ve pas mane, kuri vadiniesi — 

jie sugriebs mane 
užkisz už 

eležipiu grotu tamsiuose

inaii o ►
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Laisve, jie sugriebs 
draugo su tavim ir

. 1 X ? 

g ■ 
meniniuose maruose...

Ir iszgastingai dairydamasi 
in szalis darbininkas, nuėjo to
lyn.

— suriko 
darbininko 
kalba jaunikaitis.
garsus vardas: Laisve! 
man rodos, tu

nk-

Kaip tu vadiniesi Laisve 
; užpakalyje 
girdejusis ju 

tai 
Bet 

esi nors maža, 
bet gudri apgaudinėtoja’!? Ar 
tikroji Laisve gali Imti tokia 
maža, menka, pavargusi ir pa
sigailėjimo verta; ar ji vaiksz- 
czioja. skudurais apsikarsz- 
czius ir kabinasi prie kiekvie
no, lyg kokia pavargėlė, kae 
ja gialbetu, kad ja apgintu!? 
Tikroji Laisve nebereikalauja 
jokios pagelbės 
nes ji pati 
galimas daiktas, 
galėtu gyvuoti tokioje tamsoje 

baimėje ir 
mes visi

ej ilsi s 
ir

Koks

t

ne apginimo, 
a|)ginimas! Ir ar 

kad 1 xiisve

ir szaltyje, tokioje 
prispaudime, kame 
gyvename? Ne, ne tu ne Ijiis- 
ve!..

Jaunikaitis dingo, 
m i ngoji mažutėlė

Iuh, garsius ir tvirtus

o uelai- 
iszgirjĮo už 

savo nugaros keno tai nogrei- 
žings- 

nius. Kada ejusis prisiartino,
ji pakele savo žibanezias ake
les ir pamate prieszais save 
kareivi.

— Gal Tamsta priglausi ma
ne pavargėlė? Man szalta, asz 
esu labai pavargusi; asz netu
riu pastoges kur galva padėti, 
neturiu kuo apsirėdyti ir ka 
pavalgyti! — maldavo mergai
te.

— Kodėl ne! — atsake ka
reivis, didžiai insitikedamas 
pats sau. — Asz visus ginu, vi
sus globiu. Galėsiu pagelbėti 
ir tave. Kaii) tavo vardas*

... Laisve!.
— Laisve ?

prieszais
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l’tica, N. Y., susitvėrė nauja 
draugu ve susidedanti ist 50 
masonu ir 50 kataliku isz kuriu 
didesne dalis priguli prie Ko
lumbo Kareiviu. Tikslas tosios 
drauguves bus putrijotiszkas 
atžvilgis, ekonomijos, politiko
je ir tikėjime. Ant pirmutinio 
susirinkimo prakalbėjo Elihu 
Root, buvusis vaistinis sekreto
rius.

Ka ant to pasakytu nekuria 
musu dvasiszkieji, jeigu sana- 
rei katalikiszkos draugystes 
susidraugautu su tokeis protes- 
tonais ir masonais tiksle pra
platinimo broliškumo t Butu 
visi prakeikti!

Bet terp apšviestųju žmonių 
tikėjimas> nok liūdina niekame ■ 
ir apie tai visai nemansto, Sza- 

drauguves. bus siu 
visus didesnius 

miestu Suvienytųjų. Valstijų.

VILNIAUS KALNELIAI.
“ MYLIMAS BERNELIS. ”

4 4 f >

Szitie du nauji muzikaliszki 
veikalai ant piano likos iszleis- 
ti tomis dienomis |>er kompo- 
zitori prof. J. Žemaiti vargoni
ninką Szv. Jurgio parapijos. 
Preke kožno po 50 centu.

diniukas — 
das!?

Ir jis dar atydžiau in smeige 
akis in ta vargsze mergaite, 
bet tuojaus abejodamas pradė
jo sau mastyti: Asz, vienui vie
nas, užverstas begaliniais dar
bais žmogus, kam asz imsiu ta 
maža sutvėrimėli; juo, kad asz 
nejaueziu jokio 
prie tos klaidžiotojos. 
ir delko ji czionai 
naktyje ? Gal pabėgo nuo savo 
tėvu, giminaieziu, ar globėju!?

Ir žmogus valdininkas bran
giais kailiniais 
damas szalin nuo 
dar labiau pagreitino 
žingsnius.

mergaite

patraukimo 
Iszkur 

atsirado

apsirėdęs, ei- 
mergaites, 

savo

185)

,f. A. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

kos tosios 
tvertos, po

Parankios.. Konakcijoa In Lietuva 
............. 25 Oktoberio 
... 26 Novemberio 
.... d Docomberio

■■JU ’ t

Geriausia

9 w •
Ir vėl ta vargszo 

pasiliko viena. Ji pajudino sa
vo nuo szalczio sustyrusias ko- 
jales ir ome eiti tolyn.

prastai ap- 
Jis su 

pažiurėjo,, 
in mažutėlė ir dargi paėmė jos 
mažute szalta rankyte in savo 
placzia, szilta, aptinusih 
sunkus darbo ranka.

Mano vardas — 
Priglausk mane, pridengk ma
ne, suszildyk mano! 
deįo inažutold. —~ 
geras ir malonus žmogus esi

Prieszais ja ėjo 
si rodos darbininkas, 
užuojauta sustojo,

mergaite

nuo*

Laisve!

szuabž- 
Juk tu taip 

*1

.............. .... II........ ............ .. .........

Amerikas yra sklypu kuria
me kožnaa gąlldaaidirbti turto, 
jeigu netingi dirbti, ir moka 
ezedy t pinigus,

Jurgis pribuvo isz
i i ■; ». "iii ui- ' Į**1'*

X
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ORBITA 
ORCA .. 
ORDUNA

Privalyki kambarai.
valgis., M»n<lagu» Patannavinw.
Doi in formacijos, kreipkite pas 
vietini agentą arb* tjesog pas

Th* Royal Steam Packet Co.
Sanderson A Son, Inc. Agents, 

36 BROADWAY, F“ ' ?
. f. “l I1 , 4. ' U- i. .

NEWYORK.
i ’ i i

( *

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas GraboriusNAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
Su 283 Naujais Paveikslais. 

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztraūktas isz viso
kiu senraszcziu. IsZguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu Įnirtu. :: ::

*

Knyga puikiai
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co.

Mahanoy City, Pa.
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? Į MILL & PATTERSON STS.
! ST. CLAIR, PA. 1
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NAUJ AS DIDELIS 
SAPNOR1US
ii iimr imi11 m rMjaMBBMttawaai

laidoja mirusius
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*— nupuolusiu 
balsu atkartojo kareivis ir bai
liai apsidairė.
tave vadina Laisve, tavo var
das Laisve? Tai szitaip! Tai tu 
esi Laisve?... Bet kokia tu ma
žute, pavalgus Ir pasigailėji
mo verta, skudurais apsikarsz- 
czius, bet negražu žiūrėti.. Asz 
ir kiti mano draugai niekados 
nežinojome ir nematome Lais
ves, nors apie ja trupueziuka 
girdėjome. Vieton jos mes tu
rime tik dvi sienas ir smarkias 
ypatybes: Pareiga ir Prievar
ta... Apie Laisve mos tik gak> 
jome svajoti kur nors giliu 
mariniu urvu (kazematu) ty
loje, o balsu ne pipt apie Lais- 

ly 
visai 

no tokia! Man rodėsi ji galin
ga, stipri, stipresne, negu mes 
visi, negu visas pasaulis! O ko
kia galinga ir iszkihninga man 
ta Laisve rodėsi! O dabar asz 
taip silpna ja matau!?-

— Priglausk mane, gal ir asz 
pasidarysiu stipri ir galinga!..

Tave priglausti, tu var
ingas ir nelaimingas kūdikė

li! Kur asz tave 
Bene musu

Tu kalbi, kad

ve negalėjome žioptelti.. 
Laisye man vaizdinosi*

g
priglausiu ? 

kazarmeje, tokia
me kalėjimo, kur patsai 
užkrėstas pasibjaurėtina prie
varta, tu atsilsėsi ir sutvirte- 
si!'? Bene tarpe in mane pana- 
sziu žmonių, kuriems jau nuo 
gimtos dienos inkaltas- vienas 
supratinias — 
jiega, kuriame
soks artimo meiles ir pasigai- 
lojomi jausmas, žmonijos' pa
garba; žmonitb

oras

supratimas apie
nustelbtas vi-

pgsii’otigusiu 
vienu insakyrtiu ipestis ant
kiekvieno nurodyto . žmogaus 
ir nužudyti, arba apversti vis-

Iszbalsamuoj'a ir 
ant visokiu kapiniu. Pastabus paruo- 
Bzia nuo papraseziausiu iki prakiL 
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, J373 M.

r
Parsamdo automobilius del

veseliu, kriksztyniu ir

■:’l| !’■

iiL ■,< v
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CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.n i ■■■ i 4 .■
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re i vijoje, bet 
iszede mano szirdi ir 
smegenis. Asz dabai* 
gus! Asz rnaszina!

ta tarnyste jau 
’ mano 

ne žino- 
IC a n or su

manim, ta daro, o asz pats nie
ko neinstengiu daryti, nes bi
jau....

ir apsisukęs nuėjo 
reivis.

sau ka-

• >
• L

J r vėl pasiliko nelaimingoji 
mergaite vienui viena didžia
me, .szaltame, apsuptame spei
gu ta i s uitais miesto, kur visi 
skubinosi, namon, in savo szil- 
tiis kambarius, ir tik
vejas liuosai lakstė po placzia 
apsnigusia tylia upe.

Mergaite vol prislinko prie 
didelio, tamsaus kaip kalėjimo 
ir tylaus kaip kapinyno, rūmo 

ant

dr ii ežiai

PREKE $1.50
>

siaustas, nuobodus savo di
džiais namais, baisus savo ty- 

sargy-

szaltas

ir isz nuovargio atsigulė 
suolelio.

Koks szaltis, kokia karti ir 
baisi jos dalis!

Melsvai žybso žibiirci Įeidami 
sa v < > b 1 y k szcz i o ja 11 c z i; i
sa in apylinki, o ten, uįjcs ly
gi

szvie-

.urnoje bei platumoje, kur nė
ra elektriszku žiburiu, ten kur 
niekur žybso, lyg kad

akeles žibaliniu 
kurie sniego tyruose 
kelrodžiais... Ten toli-toli, juo
du isztysusiu brukszniu stovi 
nedidele tvirtove, auksztai isz
kelusi savo okmens sienas ir 
iszkiszusi savo bokszo žibanti 
smaigalį in aukszti, kuris ky- 
szo iszkisztas, lyg koks smai
gas.

Sunkus

uos
raudo- 

ži buriu, 
tarnauja

prislogintas, 
atsimusza 

ruseziai 
skamba visa apylinke... Sziurk-
szcziu kaukimu atsiliepia jam 

ant ap- 
nebylios, kaip lavo

lyg 
liūdnas skambesis 
isz ten ir sunkiai ir

v e j a s, s k ra i d ž i o j antis 
mirusios, 
na s upes.

Ir ant jos kranto, sunkiu, bet 
pilki 

ir ar
žvengia, 

bet 
in

szkejimas 
Bjaurus

tolumoje.
tokios

dingo, bet

savo

kareiviu 
ba miestas miega bo jausmo, 
bo pasigailėjimo, bo

• 4-

Bet sztai pasidaro 
las! Gulinczioji ant
suoliuko morgaite-kudikis-Lai
sve pradėjo jausti, kad jai da-

liai jojanezia

szirdies...

stebuk- 
snieguoto

rosi szilcziau. Pietinis veju lis 
szvelniai papūto ir ant pusiau 
užszalusiu veideliu 
gyvybes spalva.
kraujas ome jos kūnelyje grei
tai skrajot? po gyslas, tankiau 
ir džiaugsmingiau eme plakti 
jos szirdele... O aplinkui buvo 

pavasario 
sut rūpino 

melvnos

pasirodo 
Atszildvlas

didis

Jeigu norite pirkti ar parduoti namą 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 

Insziuriniuir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

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

e

Lietuvinzkas Graborius

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagalLaidoja 

naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

1 
f

f

stipriu žingsniu velkasi 
raiteliai... vis areziau 
zinu... Nuilsę arkliai 
ginklai kareiviu barszka, 
raiteliai tyli. Jie panaszus
negyvas stovylas. Piktai žiuri 
nieko nemato. Jie prajojo. Ju 
arkliu trypimas ir ginklu bar- 

užmirc 
atminimas

bjaurios istorijos 
valandėle praeis, jie vėl apjos' 
savo ra ta ir vėl pagryžsz czio
nai, kaip nepabaigti na baisy
be!...

Ir kartu su tais
balsais, su szalto sziatirinio vo

gi rdet is tylus 
Tas verksmas, tai 

’1 kiidikio- 
vienui-vieups visu ap

leistos, niekam, o niekam tame 
tamsiame ir szaltame 
nebereikalingos.

Tylus, skundžia uty sis verks
mas... ir nieko dauginus

bjauriais

jo szvilpimu, 
verksmas.
graudus verksmas
Laisves,

miesto

ap-

trukszmas 
smūgiai sulaužė ir 
upeje leda ir 
bangos, linksmai sznekucziuo- 
damos, nesze ji toli-toli in ju
ra. Nuo namu stogu smarkiai 
eme teketi vandens sriove upe
liai nuo buvusio gatvėje snie
go trukszmingai v(*ržesi in 
upe,- medžiu szakos 
mikliomis ir lankiomis ir

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

▼isokiema
preke. Taipgi 

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

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

tada

voržesi 
pasidaro 

gra
žiai kalbėjosi pindamosi tarpu 
saves. Giedrose melsvose pa
dangose skubriai bego, 
loke pralenkdami vienas kita, 
balti pavasario debesiai.

Visas»miestas atbudo ir visa- 
iszkilmingai skam- 
, szaukdami žmones 

naujo gyvenimo.... Prie 
suvisai kitokio, daug 

kitokio gyvenimo....
Ir tuomet atsibudo, sutvirtė

jo ii' pasidarė galinga Laisvu*... 
Ji iszejo iu miestą no pusiau 
suszalusin 
apdriskusiuose 
szviesia,
lyviliuose rūbuose, ir, su ueže- 

miszko gražumo veidą, laiky
dama galingoje savo 
vėliava, ?
“Laisve.“ 
žingsniais žengti pirmyn.

Visi iszvydusieji ja, 
kui jos; ir nemaeziusieji, 
girdejusieji apie ja,

nu* mieste 
bėjo varpai 
prie 
naujo...

lėkt e
W. TRAŠKA U SKA8

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

■i—nfti

kndikivi-mergaite 
r u b nose, bot 

spinduliuota mergina,

rankoje 
i n t kurios paraszyta 

ly pradėjo plaęziais

ėjo pps- 
)0t 

jeszkojo 
jos ir ja radę prisivienyje prie 
einaneziu paskui ja. Ir neužilgo 
visi žmones ja rado, ja pamylė
jo, ja brangino, prie jos pasili
ko ir buvo su ja...

Taip bego dienos, menesiai, 
o žmones po 

vvendami, pra- 
Bet

metai, amžiai,
Laisves globa g
deja užmirszti ja. Bet ji vol 
iszkilmingai iszeis savo vėlia
va iszkelusi ir vėl visi žmones 
prie jos pagryžsz, ja mylės, ja 
l^rangis .ir visiems po jos globa 

bus labai-labai ge-esantien^s
rail...

Skaitykite “Saule”
, "i JT Ji ' • ' ,

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

It
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikos- 
tiniu, veselijti, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centro St. Mahanoy City Fa.
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

SZTAI KA MUMS RASZO 
Guodojamas Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. .303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir
miau* turėjau. Tariu jums szirdinga 
aržiu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minetu vaistu-žolių,. Su tikra pagarba

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

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

I

t

ll

M. Žukaitis,
451 Hudsųn Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK >126,000.00 
0TTV»nr TTC TT> TTMrkTVTTlWnSURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,368.62
4|!
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i 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
< pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
< i Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro-

1 »

ka in pelenus, kas brangu vi
sai žmonijai ?!... ^o, asz nebe
galiu tavos prigiutisti į. asz km’- 

resniuju paliepimu užmuszti 
in mane panašius žmones, W 
negaliu to padaryti, asz noga-

sai žmonijai?!,.. įįo, asz nebo-

Darbininkas net kvuptelojo lai turiu tiek drąsos pagal vy^ 
f wnUowrtain < ....isz gailosėziOi t

Ncliiimingas kūdikėli! — 
— jeigu i asz tiksuszuko jis,

in mane panaszius žmones, asz
« • ’ , 1 . , ■ r J J

•4J— ~ ' I 1 I I I1

galeeziau tavo priglausti, asz liu priglausti* tavęs! Treti me
tai baigiasi, kaip tarnauju leatuojauR padmeziau tavo pas sa

■ '"M

4

H**

I. ,1 . •t.
H
,< . M. ■ įj|iA|!l \

c inercnants oanKing i rusi u o. DanKa moKa 3-czia pro*
> conta už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
I auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
c dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o
> persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
C HuinyiniiYiii nrnAAnf.n *

dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o

Mokame 3-czia 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. Į

Liepos.

dauginimu procento.

■ j t • i ■> A Y i
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H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prt*.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriua. 
<ew»«****e*e’**e'p**l***Be
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i * Kaip Žydas Prakeikė 

Lietuviu Szeimyna.

Pankunas pamatęs, 
grumojimu

jog Ka
zelis jo grumojimu nebijo, 
ėmėsi jeszkoti kitokiu priemo
nių. Nuėjės atsivedė kita kai
myno, ir pasiėmęs geležini 

žeme, 
idant žemeje suradus akmeni, 
kuris turėtu reikszt 
Užgriebta 
muo, paskaityta jis rubežium, 
gi kaimynas Pankunui pripa
žino tiesa užgint Kazeliui nai
kint medelius, jei tie ant Pan
kuno žemes auga. Titom 
kūnas apsidžiaugęs.

jeszkodamas 
rub-

pasiėmęs
shiaigsti, ome badinet

rubežiu.
Kazelio darže ak

Pan
pat rauko

t

Kazeli teisman, 
atlyginimo dvieju szimtn 
Hm

Kazelis apie tai 
emo labai rūpintis, 
jis Jankelio žodžius, 
buvo sakyta, jog su

(

r

teisman,

iszgirdes, 
Atsiminė 

kuriais 
Pankuno 

nebus galima sugyvent, ir nors
pirmiau tuose žodžiuose nedė
ta svarbos dabar jam juos pri
siminus, pasirodė teisybe.

Kiek laiko praslinko, Kaze
lis gavo pakvietimą stot teis
man.

Pankimas rengėsi
fu pilnu nžsiganedinimn ir vil- 
ezia, pasitikint Kazeli paklup- 
dint priesz save, ant keliu. Ka
zelis rengėsi nulindęs, nes ne
turėjo nieko, kas už ji užtartu. 
Jis savo mintyje turėjo, tik tei
sybe, prisimindamas,
keturias deszimts metu gyve
nus ir savo žeme dirbus, ta že
me turi jam ir dabar priklau
syt. Juk jis nekaltas, kad jo že
moje augo

♦

jog por

kaimyno medeliai.
v *

Teisėjas iszszauke byla. Isz- 
klausius skundėja Paliktina, 
jo liudininką ir Kazeli, pasiro
dė. jog byla negalima nuspręst 
nepatyrus kaip eina rnbežius, 
o kol bus viskas

s
Si

prižadėdamas

i

H

už savo nepasisekimus. Sulau
kus vasaros ir 
augt, Pankunas 
m.vnains daryt javuose nuos
tolius, ganydamas juose savo 
gyvulius.

Kazelis nors mate visus tuos 
savo naujo kaimyno peiktinus 
darbelius, bot konto, manyda
mas, jog apmaudui praėjus, 
Pankunas liausis, o isz kitos 
puses, kaipo ramus žmogus, ne 
norėjo su kaimynu pordiiug ir 

Bet Pankimas nesilio
vė ir savo kaimyno kantrumu 
pasinaudodamas, 
toliau.

Prisiartino javu pjūtis. Pati
kimas naktimis omo vogt Ka
zelio javus. Nors tokiomis va
gystėmis Pankimas negalėjo 
pralobt, kadangi pavogt daug 

tai buvo 
daroma su kerszto tikslu; mat 
sulyg anu laiku žmonių insiti- 
kino, vagiant kam nors javus, 
buvo pavagiamas ir visas gi- 
liukis. Taigi ir Pankuipis vagi
nėjo Kazeliui javus tik su vie
na minezia, kad 
gilinki javu auginime.

Kazelis vis tylėjo niisiduokla- 
nieko nežinaneziu »apie

tunus javams 
pradėjo kai-

praojns

bartis.

sauvaliavo

negalėjo, bet visgi

pasisavinus

Kazeli.

mas
Pankuno darbelius. Pan kūnas 
gi dar ir tuom ncpasigtinedin- 
♦lainas, tarp kaimynu omo leist 
kalbas, žeminanezias
Kazelis jokiu budu negalėjo su 
ptast su kokiu tikslu 

^ins jam taip kerszija, tik pri
mindavo 

.“kaimyne, 
sziLuc...

Tai
Pankuno 
kvt is

Panku-

žod žilis:Jankelio 
tu nesugyvensi su 

sziLuom žmogum.”
Taip gyvenus tūla laika, in 

namus 
nelaimes.

asztiionioliktu metu jo 
ir sirgęssunkiai susirgo, 

numirėlai ka, 
skausmuose.

Numirėli

kuodaugian at kerszvt 
liui.

Kaze

pradėjo lan- 
Pirmiausia 

sunūs 
hila

didžiausiuose

palaidojus, 
mėliu kaimo gyventojai 
dėjo kalbėt, jo 
mirtis v ra niekas

<Y

r>zei- 
pra- 

Panknnnko 
kitas kaip

tik Jankelio prakeikimas, ir, 
ka,d .Jankelio kcrsztas jau pil
dosi. Kaikurie net. tikrino, jog 
nno dabar visa Pankuno szei- 
mvna turi isznvkt.

Bet tnomi Pankuno nelaimes 
dar nesibaigė. Palaidojus 
nu ir dar ne nžmirszus 
ežio, laja paezia

SU- 
ga dės

li ga susirgo
teisejo vyriausioji duktė, apie szeszio- 

liktu metu amžiaus, ir pora sa- 
vaieziu sunkiai sirgus, lyginai 
tokiose pat kaneziose numirė.

Dabar jau žmonių kalboms 
Kiekvienas tik

rino, jog Pankuna
žydas Jankelis, ir prakeikimas 
jau pildosi, ir pildysis tol, kol 
visa Pankuno szeimvna isz-

apie pus-

surasta ta

prakeiki*

do akmeni.

nuodugniai 
iaztirta, teisėjas Ii epe visiems 
keliaut namo,“ 
netrukus at keliaut su mat inin
ku, su žemlapiu ir visais doku
mentais, parodaneziais kur ei
na mbožins.

Pankimas iszgirdes
žodžius, susiraukė ir nusiminė, 
nes pamate, kad ežia dalykas 
neina taip kaip jis nori. Gi Ka
zelis nudžiugo, nes jautėsi, kad ! 
teisybe bus jo puseje. i nebuvo galo.

Rytojaus sulaukus,
dieni, atvažiavo teisėjas, mati
ninkas ir kiti teismo nariai, ir 
tuojaus imta apžiūrėt rubežiu.

u ri n t žemlapy je, 
vieta, kurioje Pankimas sura-

kaipo rubežiaus 
ženklą. Nuo ežia pradeda mie- 
rnot laukas, kad suradus teisiu 
gus ženklus. Suly 
viskas atrasta 
bar prieita prie 
vietos, 
no, žeme jam priklauso.
pasirodė* kad Pankuno sodas 
yra i ne jos szesziomis 
in Kazelio darža.

Teisėjas pažvelgęs in Kaze
li jam pasakė.

— Dabar, kiek ežia yra me- 
iszaugusin, 

a rba 
isznaikink, arba laikykis nes 
.jie yra tavo žemeje, 
priklauso.

Iii Pankuna 
sojas, jam pasakė:

- O tu turi savt) tvora isz 
ežia atsiimt, ir szeszias pėdas 

nes byla pro- 
visas 

teismo iszlaįdas ir daugiau szi 
žmogų netrukdink.

Pankimas
girst toki nusprendimą, Ir da
bar iszgirdes teisėjo žodžius, 
stovėjo lyg stabas, 
dindamas, o veidas jo mainėsi 
isz balto, in. mėlyna, ir atbulai. 
Jis jautėsi kaip žemes po sa
vim netekės, nes buvo tikras 
laimėt, o ežia taip netikėtai

žemlapio,

kurioje

cr

teisingai. Da
gi nezijamos 

su lyg Panku- 
Czia

pėdomis

džiu, tavo darže 
daryk su jais ka nori:

ir jie tau

pažiūrėjęs t ei-

ja atkelt atgal, 
laimėjai; turi užmokėt

pasitikejo isz-

laimėt, o ežia taip 
viską pralaimėjo.

Sziam dalykui

nepasiju-

pasibaigus, 
Pankunas vieton jfcszkot bu
di) kaip su kaimynais gyvent 
shtaikoje, jis pyko ii- jeszko- 
jo nauju budo atkerszijimul

• ■ ;
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szeimvna 
nyks. Galinus los kalbos pasie
kė ir paežiu 
Dabar 
kęst didžiausi szirdies 
mai, nes isz vienos puses jiems 

a ii ėst i s palaido- 
gi isz

Pankunu
Pan kūnams

ausis, 
reikėjo 
skaus-

reikej kentei g; 
tu savo mylimu vaiku, 
kitos puses juos smaugė kai
mynu kalbos, pranaszaujaii- 
czios Palikimams galutina isz- 
nvkima už svetimas skriaudas. 
Nors pats Pankunas stengėsi 
negirdėt visu tu kalbu, tai vie
nok jo sąžine veiku ant jo gana 
smarkia).

Ir to dar neužteko, ir tuomi 
nelaimes nepasibaigė, nes ne
trukus apsirgo ir pati Panku- 
niene, ir trumpai sirgus, numi
rė tokiose pat kankynėse, kaip 
ir vaikai mirė. Ir taip isz pen
kių szeimynos nariu, gyvais li
ko tik Pankunas ir viena, jau
niausia duktė. .. ____
giltino dar nepasiganedino pa
siėmus tris aukas. Ilgai netru
kus apsirgo ir paskutine duk
tė, ir tūla laika pasirgus, nu
mirė tokiuose pat skausmuose, 
kaip ir pirmesni©ji.

ir taip isz visos 
pasiliko jau tik 
kūnas. .Jam parsiėjo kentei di
džiausius skausmus del gailės- 
ežio mirusiųjų, ~ ~
reikėjo kentėt ir del 
kalbu, kurios dabar jau atvi
jai tikrino besipildanti Janke
lio prakeikiau, Tas 
Pankuno szirdi lyg peiliai

>jc >;< :{<

Kadangi l’npknnni 
ukojo gyvent buvo negalima 
tad jis vodo antra žmona. Bot 
I’ankunas vistick buvo tik vie
nai gyvu likos isz 
niynos.

Praėjo žiema ir 
vol pavasaris.
pradėjo 
darbus.

Sulyg tvarkos, kaimui, par
siėjo sumokei 
valdžiai mokesezius, i 
prilduot valstybes iždą n.

vienam

savo szoi-

yra paskanintas

trust is

prisiartino
Ir vėl žmonos

apie lauko

pavasarinius 
ir juos 

Ka
dangi Szeimeliu kaime, apart 
Kazelio, visi kiti 
buvo bemoksliai, tad per me
tu metus, ’visuomet ūkininkai 
kreipdavosi prie Kazelio, pra- 
szvdami iszskaitliuot kiek ku- 
nam reikia mokescziu mokei. 
Kazelis visuomet tai noriai pa
darydavo; taip buvo ir dabar. 
Nors Kazelis žinojo Pankuna 
esant jam dideliu prieszu, bet 
ir jam jis ne atsisako patar
naut.

Sumokėjus 
prastai du u k in i n kai 
ežius veždavo valdžios 
Sziiiomkart mokescziu 
žiniui paskirta Pankuna ir Ka
zeli. Pankunas nuokart sutiko 
su iszrinkiinu. gi Kazelis neno
rėjo sutikt, bet kitiems ūkinin
kams užsispyrus, jis apsiėmė.

Prasidėjo rengimasis kelio
nėn, kad nuvežus kaimo mokes 
ežius valdžios iždan, kuris bu
vo apskriezio miesto, 
nivliu atstume nuo Szeimeliu. 
Paskirtoj dienoj iszauszus, Ka
zelis jau buvo prisirengęs ke
lionėn, tik nesulanko savo kai
myno Pankuno. Laukiant, va
landa po valandai, atėjo nusi
minusi Pankunicne, ir pasakė, 
jog Pankunas isz nakties dru
eziai susirgęs ir todėl negalė
siąs važiuot in miestą.

Kazeliui nieko daugiau ne
liko kaip tik vienam 
kelionėn. Nors buvo baugu ke
liaut vienam su pinigais, dargi 
tuom baugiau, kad apie mylia 
kelio reikia keliaut per girria, 
bet ka darysi. Pasipraszes Die
vo pagiabos, iszkeliavo.

Laimingai 
ir atidavęs pinigus, 
gryžo namo. Sugryžes 
savo kaimyną Pankuna

ūkininkai

mokesezius, pa- 
mokes- 
iždan. 
mive-

ko turiu

leistis,

pasiekęs miestą 
Kazelis 

namo, 
rado

drueziai sergant. Po keliu die
nu ir pats Pan kūnas numirė, 
taip kaip ir kiti jo szeimynos 
nariai, didžiausiose 
se.

Dabar jau kaimynai 
intikejo visoms kalboms, jog 
Jankelio prakeikimas iszsipil- 
do — Pankunai visi iszuyko.

* * *

kankvnc-

tikrai

f

atsikrau- 
sl'aptai 

p rietėti u m

SAULE

Paliktina palaidojus atsiden
gė dar viena slaptybe. Pankn- 
nas, nuo pat dienos 
stymo in Szeimelius, 
tardavosi su savo
Z., kuris Pankunui įdavė visus 
patarimus priesz Kazeli, l’a- 
skyrimas v® mokesezius Ka
zelio ir Pankuno taipgi buvo 
atlikta taih paežiam Z. pasitar 
navas. Mat buvo suplanuota/ 
taip iszankst, ir kelionėje Pan
kui i a s turėjo Kaze liui alke r 
szyt už bylos 1 pralaimejima. 
Pankimas, važiuojant per gir- 
ria, turo'jo nužudyt 
paskui pasiėmęs pinigus ir vis
ką palikes, su nuduotu iszgas- 
cziu iszbegt. isz gh’rios ir pa
pasakot, jog 'pleszikni pinigus 
paveržė, Kazeli nužudo, 
kad kelionėje lengvai taip at
sitinka, tad kaimynai 
tam patikėjo, o Pankimas bu
tu džiaugęsis ir Kazelio nusi
kratęs, ir pinigu prasigyvenęs.

Bet tie planai ne iszsipildė. 
Liga ji urnai suspaudė, gi gil
tino praszalino isz gyvųjų tar
po. *

Szita slaptybe kaip ten isz- 
davo pats Z. Kada Szeimolie- 
cziai apie tai sužinojo, tai nors 
pirmiau dalinai atjauto Pan
kuno nelaimes, dabar visi pik
tinosi be galo, ir nors jau mi
rusiam Pankunui, visi nesigai
lėjo peikimo ir 
džiu. Kiti net džiaugėsi jo szei
mynos isznykimu, ir žydo pra
keikimu.* * *

Kiek tame galėjo but tiesos 
žydo prakeikimą’.’ 

kiek
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Persiku (Peach) Sviestas su 
Citrinos Skystimu.

Nulupti iszimfi khulukus ir

bylos

Kazeli,

o
butu

paniekos žo-

apie toki “
ir, ar žydai tame turėjo 
intekmes, sunku pasakyt, bet. 
taip buvo kalbama tose aplin
kose, o gal dar ir sziadien ras- 

kurie butu liu-

Panku no

tume žmones, 
liniukais to viso.

Ar Jankelis galėjo prisidėt 
prie isznaikinimo 
szeimynos irgi negalima spręs
ti, bet, Pankuno visa szeimyna 
iszmire, tai tiesa. Bet iszmiri- 
mo galėjo but ir kitokios prie
žastys. Galėjo Imt kokia pavo
jinga liga insisukiis, o kadan
gi, kaip jau žinome, Lietuvoj 
yra nuo miestu tolimu kaimu, 
ir daktaras nebuvo 
pagelbon.
pasitaikė kaip tik ėjo žmonių 
kalbos, buk žydas užleido pra
keikimą, tad ir galėjo susida
ryt visa istorija.

Beniaus tamsesni žmones ti- 
Jog žydas gali prakeikt 

ka nori, ypatingai krikszczio-
Kartais net ir pamokinti

žmonos apie tai kalbėjo intiki- 
naneziai. Ar tas tikrenybėje 
yra, tai dar niekas noprirode.

— J. K. Urbonas.
:: GALAS ::

kviestas
O kad tas viskas

n is.

obuoliu sviesta 
iszvirintas bonkas,

Obuoliu svlęstan 
dadedant po puse szauksztuko malto 
cinamono, gvajzdiku (cloves) ir kve
pianeziu ju pipiru (allspice). Saituos 
visus reikia sudėti ir sumniszyti ka
da jau užbaigia virti.

Kol dar ’ karsztas, 
rojkiu supilti in
stiklines ir kitus panaszius indus su. 
gerais dangteliais. Ta padarius, rei
kia dar sekaneziai virinti: Gerai už
vožtas dangteliais sudėti pflnhte bon
kas in indu turint užtektinai gilumo 
juos apsemti, inpilti vandens, uždeng
ti ir uždėti ant ugnies. Pradėti skai
tyti laika nuo tada, kada garas pasi
rodo, ir po 5 minutu ant kiekvienos 
kvortos, 10 minutu ant kiekvieno 
pus-gaiono, ir 15 minutu ant kiekvie
no galono, iszimti bonkas ir padėti 
atvesti; paskui padėti saugioje vieto
je, kol reikds 
imti dangtelio, 
Jeigu 
reikia priesz virinant indeti dangte
liuose vaszkuotos popieros. Tas viri
nimas yra dėlto, kad apsaugoti nuo 
polesiu ir gedimo obuoliu sviesto, ir 
užima vieta vaszko, kuris dabar yra 
brangus. Visi vaisiu sviestai turi būti 
panasziai sterilizuojami, bet jeigu to 
negalima daryti, tada reikia karsztu 
vasžku (paraffin) užpilti, ir tuomi 
jie bus apsaugoti nuo gedimo.

Obuoliu Sviestas be Giros.
Geras obuoliu sviestas dažnai pa

daromas ir be giros. Užtektinai van
dens reikia pridėti prie nuluptu ir 
supjaustytu obuoliu, tuomet padarys 
skysta obuoliu sriuba, paskui iszlong- 
vo virinti, ant mažos ugnies apie 3 ar 
I valandas. Rudasis cukrus tinka
mesnis, negu baltasis, kuri reikia in
deti kada baigias virti. Cukrus kuris 
apsistoja ant dugno New Orleans si
rupo baczkos yra labai geras. Svaro 
ant galono užtenka, bifl tas priguli 
nuo skonio, kaip ir cinamonas, kve
piantieji pipirai ir gvazdikai, kuriuos 
prideda sviestui iszvirus.

Obuoliu Sviestas su Uogų 
Skystimu. "

Jeigu geistina turėti uogu skonio, 
galima pridėti j u skystimo. Ant kiek
vieno galono nuluptu ir supjaustytu 
obuoliu iszvirtu ir perkosztu, viena 
puskvorte uogu skystimo, vienas 
svaras rudojo cukraus, ir ketvirta
dalis szauksztuko druskos turi būti 
inmaiszyta. Virinti reikia isziengvo, 
ir per dvi valandas dažnai maiszyti 

tirsztas, tada 
viena szauksztuko cina

mono, ir kol karsztas supilti in bon
kas. Paskui virinti bonkas taip kaip 
buvo daroma su obuoliu sviestu.

Obuoliu Sviestas su Cit
rinomis.

Reikia supjaustyt keturias citrinas, 
apmerkti vandenyje ir laikyti per 
nakti. Ant rytojaus sudėti in puodą 
sykiu su asztuoniais svarais nuluptu, 
ir supjaustytu obuoliu. Virinti viena 
valanda, pridėti tris svarus cukraus, 
jr virinti dar pusantros valandos, kol 
nepasidarys tirsztas. 
kas kol karsztas ir virinti bonkas, pa
nasziai kaip buvo daryta su. obuoliu 
sviestu arba aplieti su karsztu 
ku.

io

vartoti.
kol reikia 

dangteliui

Nereikia nu- 
vartoti. 

neužsivožia gerai,
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pjaustyti 15 svaru persiku, sudėti in 
puodą ir virinti ju paežiu sunkoje. 
Virinti 45 minutas ir pridėti 5 svarus 
cukraus. Virinti dar 15 minutu pridė
ti skystimą vienos citrinos, ir dar 
apie kokia minuta virinti. Virinant 
dažnai reikia maiszyti. Sudėti in boif- 
kas, kol karsztas ir panasziai apsieiti 
kaip su obuoliu sviestu. *

Slyvų Sviestas.
Nuplauti slyvas, indeti jas in puo

dą su trupueziu vandens ir virinti kol 
suminksztes. Paskui atskirti lupenas 
ir kailiukus, iszkosziant 
sieteli. Su toms kurios turi didelius 
kailiukus, gal butu gerinu inmerkti in 
karszta vandeni, kol lupena Sprogsta, 
paskui sudėti in szalta vandeni ir ta
da lupenos lengvai nusimauna, slyva 
persiskiria ir kaulukas iszsiima.

Jeigu slyvos turi daug skystimo, 
tai reikia perleisti per kosztuva, ir 
paskui virinti kol tsutirsztes. Ant 
kiekvienos dalies vaisiu reikia dėti 
nuo puses iki trijų ketvirta-daliu cuk-. 
raus, dažnai maiszant, kol sviestas ne
pasidaro tirsztas. Jeigu geistina turė
ti sviesta rugsztosniu, mažiau cukraus 
galima vartoti. Cinamonas, kvepian
tieji pipirai ir gvaizdikai turi būti 
pridėti, kada jau iszvcrda.

Slyvų sviestas turi būti sudėtas in 
bonkas ar stiklus, ir panasziai daryti 
kaip su obuoliu sviestu, arba užpilti 
karsztu vaszku.

Garfield Sviestas.
Reikia imti du trecz-flaliu slyvų ir 

viena trecz-dali persiku. Nulupti, isz- 
imti kailiukus ir supjaustyti visus. 
Virinti slyvas ir persikus sykiu, kol 
sumlnkszteja ir paskui perkoszti. Ant 
kiekvienos vaisiu dalies dėti % cuk
raus, virinti Isziengvo kol nesutirsz- 

Kol karsztas sviestas sudėti in 
bonkas ir panasziai daryt kaip su 
obuoliu sviestu. —F.L.I.S.

vienos 
minu ta

per d ratini

I

tos.

pipirai

lį r ba kol 
iri maiszyti

nepasidarys

Supilti in bon-

vasZ’

i< MAZGOK 
NEBRAIŽYK 
SAVO DANTŲ.
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o jau 
(lai Dievulis

I

Jau tai gana, 
Jeigu boba spanga. 
Neseno i pribuvus.

lairys te i atsidavus.
neužtlgio pei 

kimu užleisti.
Ir ta boba nelaba užbelsti. 
Ir tuosius žilus girtuoklius, 

Senus paleistuvius.
* *

Brooklyne gali rasti ligoni
niu poru, 

Jaunu ir boba senu, 
O viena Wkia boba,

Didelei nelaba. 
Žila galva, vaikus turi, 

Ir tai suaugusius, o ant niek 
nežiūri, 

Ne ant Dievo, ne žmonių, 
Ne ant savo vaiku.

Na, na, bausme Dievo ateis, 
O kaip perkūnijo užeis, 

Sudundės,
I r ant vietos padės.
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* * *
Turimo tokiu merginu, 
Ka joszko 'kitu vaikinu, 

Jeigu kur szokis atsibuna, 
Tai koletas juju pribuna. 
Bambileis ar strytkariu szeip 

toip atsibaladoja,
O po szokiui adgal peksz- 

ozios gieharuoja, 
Baisei iszrodo tosios valkatos. 

Ypatingai laike dienos.
Ne dyvai, jnk naktimi tran

kosi, 
Prie vaikinu kabinasi,

O vaikinai ne toki kvaili, 
Traukosi nuo valkatų toli. 
Argi jau niekas tokiu nesu

valdys, 
Ir kada sarmata nepadarys t 
Geriau kad namieje sėdėtu, 
Naminiu darbeliu užsiimtu, 
O ant szokiu in kitur nesi- 

trankytu.
O ka, motinėle džiaugėsi. 
Kaip dukrele naktimis bam

bi leis trankosi. 
Paskui szpicukus geniojesi. 
Tokios mergicos už skatiką 

gėdos neturi, 
I r ant to nežiūri.
* * *
Dvi giminaites, 

Gražios diedienhites, 
Jr da kūmutes, 
Meilios bobutes. 

Nuolat prie lango sėdi. 
Kaip kas eina, tai žiuri.

O ir in sveczius pavadina, 
Ba mat namines užpundįna, 

O ’kaip katras nusilaka, 
Tai ir nakvoti pasilieka. 

Bet kada pabudins apsižiūri. 
Tai kiszenije ne cento neturi. 
Tokiu tai turime kumuezin, 

Perkytnisiu bobucziiu, 
' () kada terp saves kada su

gieda, 
Tai viena ‘kita iszduoda.

Visokioms bjaurybėms iszsi- 
vadina, 

Ir da kitaip pavadina.
* * *

Tam Springfilde yra bobų, 
Labai nelabu,

Kelios yra dideles girtuokles. 
Ir dideles tingines.

Viena tiek alaus prikirto, 
Jog net isz vežimo iszvirto, 
Vos sprando nenusisuko, 

ir pasaitai nenutruko,

I

1

Jus nenaudotumet 
sziuksztu, 
valytoja valant savo 
piano kleviszius, nes 
žinot ka jis padarytu 
jiems. Jus taipgi pilnai 
jinąt kaip pilnai ir 
greitai jie nusivalo 
jzvelniu iszmazgojimu.

žvyruota

Grusziu Sviestas.
Grusziu sviestas yra daromas taip 

kaip obuoliu sviestas be giros. Gru- 
szis turi būti užtektinai prinokusios. 
Reikia jas nulupti ir supjaustyti ir 
indeti in puodą pridėjus truputi van
dens, ir tol virinti, kol nepasidarys 
minksztos.
raus viena puoduką ant kiekvienos 
kvortos ir virinti dar nuo pusantros 
iki dvieju valandų. Sviestas tada turi 
būti jau užtektinai tirsztas. Truputis 
citrinos skystimo, imbiro, cinamono, 
ir kitu kvepianeziu žolių turi būti ge
rai inmaiszyta, kol dar karsztas. Pas
kui supilti ih karsztas bonkas ir vėl 
virinti panasziai, kaip buvo daroma 
su obuoliu sviestu.

virinti,
Paskui reikia indeti cuk-NAMIE PADAROMI VAI- ' ryti. Kietųjų obuoliu sviestas netaip 

' gerai nusiseka, Jeigu jie
koszti per dratini sietely. Tokios ru- 
szies obuolius reikia suvartoti dary
mui obuoliu sriubos, ir perkoszti 
priesz sumaiszant su gira. Kartais 
saldžius obuolius maiszo su ruksz- 
cziais, dedant treczdali saldžiųjų ir du 
treczdaiiu rukszeziuju. Perdaug pri
nokė obuoliui negeistini, ir jeigu juos 
prisieitu vartoti^ reikia truputi uksu- 
30 indeti. Tiek uksuso dėti, kiek sko
nis reikalauja. Tiktai szvieži saldi gi
ra arba sterilizuota turi but vartoja
ma. Tol reikia virinti, kol puse be
lieka. Jeigu virinta gira yra karszta 
supilta in. blokines ar bonkas ja gali
ma ir vėliau sunaudoti darymui svies
to. *

Nuluptus ir supjaustytus obuolius 
reikia išvirinti sykiu su gira, kad 
padarius obuoliu sviesta vienu sykiu, nos vaisiu dalies dėti puse tiek cuk- 

, raus, isziengvo virinti, ir dažnai mai
lių sriuba kuria paskui iszverdi s’ykiu szyti, kol nesutirsztes. ■ Galima ke-

Kaulas ir dantis yra 
giminingi — padaryti 
isz tos paezios pamati
nes medegos.

J, 
į ii

• a

SINIAI SVIESTAI.

Nors dėjimas in dėžės (canning) ir 
džiovinimas vaisiu yra geriausiai visu 
žinomas, teeziau * isz vaisiu galima 
padaryti ir kitu dalyku, kurie pravar
tu žiemos laike turėti. Jokiu valgomu 
vaisiu nereikia iszmesti ant nieku bet 
tiek kiek galima, panaudoti darant 
vaisini sviestu. Ji dirbant, nors ir pa
geidaujama turėti geriausiu vaisiu, 
teeziau galiama pasekmingai vartoti 
ii- sveikąsias dalis sugedusiuju.

Reikalingi Indai.
Tuos paežius indus* kurie randasj 

beveik kiekvienoje virtuvėje, galima 
vartoti ir dirbant vaisiu sviesta. Yra 

,, • ♦ •1 • ’ ■ ■ ’ ■' H ,į?
pageidaujama, bet neva būtinai rei
kalinga turėti ptalivota arba alumini- 
ni katila, kuris butu vientik tam ir 

Bot ir dabar var^°jtimn8, Kiti reikalingi indai yra

szeimynos 
vienas Pan-

o ne mažiau 
žmonių

viskas

skaudino. Bet jis ir dabar, vie- 
ir su žmonėmis 

nmi-

nėra per-
f

obuoliu sriubos, 
su 

maiszo
1

Kas sykis braižant 
dantis nutrinat nuo ju 
dali pavirszio.

Ribbon

Persiku (Peach) Sviestas.
Sudėti persikus in dratini gurbą ir 

m merkti in, verdanti vandeni kol ju 
upenoH nenusilups. Paskui inmerkti 
n szalta vandeni, ir lupenos lenvai 
nusilups. Gerai prinokusieji ir netu- 
rintiejit priaugusiu prie minksztimu 
kailiuku yra geriausi. Sugrusti vai
sius ir virtit be vandens. Ant kiekvie-

raus, isziengvo virinti, ir dažnai mai-

I
i

I

Colgate’s
Dental Cream nuvalo 
dantis szvariai be ma
žiausio užgavimo deli- 
katnos ju palivos.
Daktarai ir Dentistai 

visur rekomenduoja 
Colgate’s valytojų.
k

Geri Dantis 
Gera Sveikata.
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kosztuvas, vėlinis sietus, grūstuvas, 
sai kaviniu i puodeliai, peiliai ir skau- 
rados.

Dideli geležiniai ar variniai kati
lai, kurie būdavo seniau vartojami, 
dirbant obuoliu sviesta lauke, dauge
ly vietų ir dabar tebevartojami.

Obuoliu Sviestas su Obuoline 
Gira.

Nors dabar obuoliu sviestas ir nėra 
szioje szalyje taip placziai vartoja
mas, kaip seniau kada buvo, tecziau> 
jis tebora gerai žinomas. Nėra geres
nio budo suvartoti gerus obuolius ir 
sveikas dalis sugedusiu obuoliu, kaip 
padaryti isz Ju< sviesta.

Nors isz visokiu obuoliu galima pa
daryti gera sviesta, bet goriausiai pa- 

J h. ‘ *

arba pirmiau galima padaryti obuo-
1
su gira. Su kietais obuoliais pastara- Ibis ciolus persikus sykiu su sviestu 
sis būdas patartinas. Reikia tok virti 
kol gira ir obuoliai nebesiskiria, okol gira ir obuoliai nebesiskiria, 
tuomet atszalos sviestas bua tirsztas, Iii* sviestu, 
kaip ir tėra obuoliu sriuba. Tirsztu- 
ma galima nutaikinti po truputi jo 
atszaldant.

Dažniausiai ima lygias dalis obuo
liu ir giros kad padalius sviesta kaip 
peikiant. Kitu žodžiu, penkis (H ga
lonus saldžios giros reikia nuvirinti, 
kol lieku pustrečio (2K*) galonu, o
po tam penkis galonus nuluptu ir su
pjaustytu obuoliu reikia pridėti prio
giros Ir virinti.

Kad padarius gora sviesta svarbu

iszvirti. Karszta sviesta sudėti in bon
kas ir punaszioi daryti, kaip su obuo

Persiku (Peach) Sviestas Da-

IM
i

D

siseku, jei geros nisžies obuoliai yra 
vartojami ir jei jie gerai verda. Su
vienytu Valstijų Žemdirbystes De
partamentas yra atradęs, kad vasa-

ton ramintis 
taikintis, jeszkojo budo 
jiems kbrsztams, ypacz trosžko [rinini obuolini tinku geru sviestu du-

'i

ui

rytas isz Džiovintu ir Vi
rintu'Persiku. '"W 4

Kada szvicŽus persikai porbrangus, 
persiku sviesta galima padaryti isz 
džiovintu ir virintu persiku. Ant ke- 
turiu švaru džiovintu persiku dėti dVi 
kvortas virintu. Vandenyje iszmirky- 
ti džiovintus persikus per kelias va
landas ir virinth kol suminkszteja. 
Pridėti virintus persikus ir perkoszti 
viską per dratini s oteli. Inmaiszyti

i • h. 7

! R ............... ......... .......................... ......... . .........

Valgiu Gaminimas
i ----- 1R------r-vM

Namu Prižiureji

yra ilgais Ir pamažu virinti (nuo 4 iki
G valandti) ir dažnai maiszyti. pustrcczio (2,iM») svaro cukraus irG valandų) ir dažnaį maiszyti.

Jeigu cukrus variojamaŠ, reikia ji; 
pridėti kada' baigia vjrtd.. Koks svaras, t ' •

isziengvo virinti, dažnai maiszant,
per dvi valandas arba kol sutirsztes.

■; ’ant kiokvieno galono* gerai yra, bet Sudėti in bonkas, kol karsztas ir pa- 
t 2 4* Ji A ■ M MA aA4 a* * « i |F | LL? i*!' 'faliA * J . aJ 'uJĮ'AaM a A J. 1a m MA. i*' MBA Aa La A^ '^A t 1 a a JMl* a a Ja lik

Įtu
įgalimo dėti daugiau ar mažiau, (ar
ba visai nedeti) kaip kam tinka.

' " ■ ■ ' ■ ■ "

nasziui daryti -kaip su obuoliu švies- 
į'* |'i '■.' .

|! hp "i :i j v
f

I
I •

p#

as
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga

11

ir ^ji turėtu rastis Iriek- 
fiėnam name. 16$ puslapiu

_ m « * a a, * L----  . adidelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pro. 
ke tilrtai . . . . f-ke tiktai . v. $150

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
If A H ANO Y CITY, PA,

4
t 
f

Gerkite munsznine kvailukes. 
Jaunos ir Fenus bobukes,

Tai ilgai gyvensite* ;
Kolei noužsigersite.

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Visos pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panoa. 
95 puslapiai.

SZVENCZIAU31O1

Puiki knygele.
Preke ra prisiuntimu tiktai 2Se,

W. D. BOCZKAUSKAS-CO, 
MAHANOY CITY, JA. l*j
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ŽINIOS VIETINES.

Kolumbo Diena.
Ideal fabrikas marszki- 

niu ketina pradėti dirbti neuž- 
ilgio, nes aplaiko daugiau už
kalbinimu.

— Szimas Digniszkis isz 
Locust Valley, likos sužeistas 
Bukinant o kasvk losią. Gvdosi* • 
namie.

— Lenkai Port Carbon pra
dėjo tverti liauja neprigulmiu- 
ga pa ra piję. Yra tai antra toje 
aplinkinėje. Matyt Lenkai 
yra užganadyti isz 
gaspadoriavimo.

— Praeita k et vergą 
insigavo in drapanų

ne
Ajriszinio

vagis 
sztora 

Maurico Levine ant 30 E. Cen
tre ulvezios iszneszdami t a vo
ro ant keliu tukstaneziu dole
riu. Palicije Ivg sziam laikui

in

Pa Ii ei je lyi 
nesuseke vagiu.

— New Boston Land kom- 
panije nupirko szmota žemos 
prie New Bostono ir M ore jos, 
kuri iszkirto ant lotu ir dabar 
pardavinėja žmonims. Kompa
nijos ofisas randasi Frackville. 
Po kiek parduoda lotus tai ne
žino, nes to neapgarsino. Tikisi 
padaryti dideli giszefta nuo 
ateiviu, nes tiejei daugiaaše 
perka lotus kad ir ant menulio.

— Artimoje plyt inyczios, 
žmonis einanti in Hillso peeze, 
rado negyva Williama Mills, 
kuris badai mirė nuo szirdies 
ligos ( ?) bet kaip paskalas api- 
begineja tai nuo namines. — 
Stebėtina, jeigu suranda Ame
rikoną ar Ajriszi negyva, tai 
mirė nuo szirdies ligos, 

pohinderi,
laikraszczei

nes

Isz Shenandoah, Pa.

buvo riksmo apie 
nauja ligonbuti' czionais. Žmo
nis suth'jo pinigus, ligonbute 
likos priimta per valdžia kuri 
paženklino globėjus, bet pini
gu ant jojo užlaikymo valdžia 
ne turi o ant kovojimo ant ūž
ia ik vmo

I >aug

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

prohibicijos valdžia 
iszduoda szimtus tukstaneziu 
doleriu. Ligonbute stovi užda
ryta o sužeisti anglekasei yra 
gabenti in kur kitur. Sarmata!

Girardville, Pa. - 
ežiu metu 
likos surastas upelukije 
mojo Woodland Parko. Vaikiu
kas inpliolo in upeluka artimo
je namo, o smarkus vanduo ji 
nunesze net prie
Nuo keliu dienu 'žmonis josz- 
kojo dingusio kūdikio.

; t f|r ( *11 ... -m-m J r-. ■ -■n

Frackville, Pa.
ras Gudaitis apie 57 metu mirė
praeita sanvaite palikdamas 
pdezia, dvi (lukterės: Berta, pa
ti Juozo Sinkevicziaus, 
tris suims, dvi seseres 
Gilbert one. Laidotuves atsibu
vo Panedelio 
doms.

Pustre- 
Stepųkas Mock i s, 

arti-

Woodlando.

- Kazim ie-

Rcddiiri 
lines .

$4.00 
1N 

NEW YORKA
NEDEGIOMIS .

Octoberio 19 ir November 16

Dubeltavas
Tikietas

Speciali* treina* Subato* naktį

Ryte 
.. . 12:01 
. . . 12:10 
... 12:47 
... 12:55 
. . . 12:35 
.... 1 :16 
.... 1:45

Ona, 
ir broli

rvta e su pamal-

Black Diamond, Wash. — 
Jau du metai kaip czionais nu
puolė mažai lietaus peruką far- 
merei daug nukente, nes 
žai kas užderėjo: Kasyklų dar
bai labai sumažėjo. Goriauses 
darbas tai girriosia prie kirti
mo medžiu, bot vasaros 
daug girriu iszdoga, tik 
žmonis turi užsiėmimą.

hub

SAUCE

J

s
4 ♦ •

DEDANT IN DĖŽĖS 
OTELUS OBUOLIUS.

DEDANT VAISIUS IN DĖ
ŽĖS GALIMA APSIEITI 

BE CUKRAUS.

ANT RANDOS. 4,

laiko 
žiema

PATOGIAUSE MERGINA 
STOKHOLMO.

Pas- 
(nulupti

van-
i ižde jus 

bonkas' in

Nereikia leisti vaisiams ant 
nieko nueiti, vien 
norą užtektinai cukraus. Vai
sius labai pasekmingi 
iszvirti ir in bonkas

del to, ka’d

goi- 
syrupa

Didelis sztoro ruimas Frack* 
ville, Pa. 16 per GO pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Pcop-

Randa noper- 
Atsiszaukito tuojau 

W. Zetauska,
25 N. Lehigh St 

Frackville, Pa.

les Trust Co. 
brangi, 
pas

(t.f.)

tinkamas del

* /

ii galima 
sudėti, 

ir pasaldinti tada, kada reikia 
juos valgyti, arba jeigu 
stina galima naudot i 
vietoj cukraus ir dabar.

Nevartojant cukraus, reikia 
pripildyt i bonkas 
ir užpilti 
vandeniu, 
bonkas, indeli jas in 

rei- vandeni ir jame palaikyti pora 
miliutu. Vaisiai nesuges, nors 
ir nebus taip skanus, kaip kad 
su cukrum butu sutaisvti.

Suvienytu Valstiju Žemdir
bystes Departamentas pataria 
sekti virszmineta būda, jei ne
riama pasekmingai ir gerai 
vaisius užlaikyti.

Nors vaisiai butu ir brangus 
ir cukraus mažai tegalima gau
ti, teeziau atsieini daug pigiau 
vaisius atvirinti ir sutaisvti ir 
sutaisyti namie, nei pirkti isz 
krautuvių.

ANT PARDAVIMO.vaisiais 
karsztu 

uždengus 
karszta

su 
juos tyru 
paskui

Didelis namas su saliunu ir 
hotoliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgias medžiais ap- 
sodvtas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, sziln- 
rna, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir 1.1. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahnnojaus in Ta
maqua

Reikia nuplauti obuolius ku
rie nepordaug minkszti. 
kui iszimti szirdis, 
galima, jei tuojaus vartojami). 
Induti juos in veikianti vandeni 
ir palaikyti dvi miniiti. Isz- 
emus sudėti in szalta vandeni. 
Paskui sudėti juos in stiklines 
bonkas arba blokines ir ant ju 
užpilti karszto sirupo, kuris 
padaromas virinant 21 d svarus 
cukraus ir 5* j kvortas 
dens. Paskui liuosai 
dangtelius, indeli
verdanti vandeni ir virini apie 
20 miliutu. Juos jszemus 
kia gerai užsukti 
apversti ir atvėsus 
in pop i o ra ii 
reikia virinti tegailimi spręst 
tiktai nuo vaisiaus prinokimo, 

kad nopermainytu 
spalvos ir nesuminksztetii.

>!< :j<
Kietus įr ruksztus obuolius 

galima nulupti, iszimti szirdis 
ir iszvirti taip kaip augszcziau 
pažymėta. Obuoliai eieli suvi
rinti gali Imti visaip valgomi.

Ant pusryeziu, su 
eiikru; iszkepti, kaip obuoliai;

galima 
kur

(langelius, 
... ___ suvynioti

ir padėti. Ofj^Uai

ir žiu roti,

pienu ir

jr
arti Lakeside. Geriau

sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir 1.1. Ki'eipkites 
iii “Saules J1 ofisą. t.f.

I

Marga riet a Voha'nsson 
isz Stok-

Pana 
patogiausi* mergina 
hohno turi pavidalu patogumo 
dievaites 
keliolika dovanu už turėjimą 
patogiausia ir geriausia sudeji-

Dabar jiji dalybaus ! 
svietineje parodoje ir tikisi ap- •

su kepta parsziena — 
obuolius kopti taukuose 
parsziena kepo, 1.1. Sirupą vir
iu obuoliu galima 
darant gorima.

Worcester, Mass. — Praviju
sio nedeldienio vakaro, J. Ka

prio 
lietuviszka 

batalija, kada “svecziai” sv- 
sivaidijo ir pati szeimyninka 
pavaiszino bonka taip, kad tas- 
gal netoks vienos akies, 
szaukta policija 
karžygiu: Petra 
ežiu ir Joną Rudi, gi Karėčka 
nugabeno in miesto ligonbuti, 
kur daktarai abejoja 
akies pasveikimą.

n

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925Veiinso laimėdama 
dovanu .sunaudot irocko kietno po No. 33'L

Sigel gatves, kilo
“svecziai

Isz 
Shamokin.............
M t Carmel ........
Ashland .............
Girardville ........
Shenandoah ........
Mahanoy City . . . 
Tamaqua .............
New Yorke (Liberty St) . . 6:35 I 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 < 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 5 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo C 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati > 
vakara in virsz-minetas stacijas, r

ma kimo.
-v Ka tik aplaikem Puikiausius Jmportavotus Sieninius Kalendorius ant 

1925 meto, del biznierių. Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmoni* nuo 
senei reikalauje, ir bus jum laUki dėkingi už tokia dovana, 
krepsziuka del szuku, špilkų ar 
spaudyti, 
snykais.

Yra tai Puiku* Kalendoriai, kokiu žmoni*
Kalendoriai turi 

*zepeczio, puikei iszmarginti, iszpjauti ir at« 
Prie kožno kalendoriau* yra prisiūta azventuju kalendoris su pa- 

Maiszytu kalendorių po keli* numariu* neparduodame, tai yra, po 
kelis kalendorius isz kožno numario. 
su jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkt, 
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

Jtc Prisiunsdami užkalbinimu* drauge siunskite ir pinigu* o bus jum 
prisiunsta be užvilkimo.

i SKAITYKITE SAULElaikot i dovana.Pa- 
aresztavo du 
Vaszkeliavi-

- gi

<> kada 
tai tim-t 4

A ngliszk i
«i

per 
K i verside

suranda 
jaus 
bubnina kad nuo niunszaiues.

— Subatoje po piet liko.* 
užmusztas William Jones 
nupuolimą anglies
kasvklosia Bukinanti*. Velionis 
turėjo 28 metus, vedusis ir gy
veno ant E. Mahanoy Avė.

— Nedėliojo Rusai Katali
kai paszventino puikia elcktri- 
kinia kandelabra htržnyczioje 
ant kampo B ir Mahanoy uly- 
cziu.

Mahanoy Indijonai lo- 
futbole Nedėlioję

Philadelphia, kuriuos 
ant 13 o 
O

sze su .\e\v 
supliekė 

Niufiliecziai gavo tik

— Vinilas Zatavcckas 
>zciin\ na motoravo 
villes’ 
gimines ir pažystamus.

-— Ket tiriu metu
Motiejaus Vainorio, 812 
Centre ulyczios, mirė 
praeita Petnyczia nuo konvul
sijos.

>u 
isz Frack- 

in Mahanoju at lankyt i

sūnelis
Kast 

staiga i I

Jurgoj Kriau-

su po

ravo

Ta-

— ponstva
cwi tinai su vaikais ir reda k to
ris F. W. Boczkauskas
cziule ir dukteria Adele molo-

Nedelioje in Nanticoke, 
Wilkes Barre ir Sugar Notch 
atlankyti gimines, pažystamus 
ir prietelius.

— Antanas Kizeleviczius ir 
Justinas Litvinas dingo (‘ida- 
mi namon isz mokslą i nes
makveje praeita Sereda. Badai 
vaikai ketino eiti in Keadinga 
bet j u ten nesurado.

— Kazimi(‘ras Dansoviczius 
likos sužeistas Park Place ka
syk losią per szmota anglies ku
ris jam puolė ant galvos.

DIDELIS IR GRAŽUS 
BALIUS.

Rengia A. D. A. D. 7-1 a K p., 
invyks Seredoj 15 d. Spalio— 
Octo., 1924. S. •Norkovicziaiia 
Svetainėj, Mahanoy City, Pa. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Szia- 
me baliuje griesz puikiausia 
Lietuviszka muzika isz Palan
gos.

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

Gerai iszdirbtas groserszto- 
rio, buezernes ir kito tavoro 
biznis ant E. Centre ulyczios 
Shenadori parsiduos užganadi- 
nnnczei nes locnininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukite 
per telefoną 317AI Bell Pilone, 
Shenandoah arba in redakcijo 
“Saules.M (031

Ant Readingo Geležinkelio

FUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Viso* reikalingo* maldo*. Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztai* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasztai. 
Preka *u priaiuntimu tiktai $1.50.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARP K NOTOS
DEL PIANO

%

y
i

> TURYNIS:
CSccita Polka
> Lietuviu Marszas 
c Suktinis Polka 
S Lastucza Polka
r Tu Mano Mieliausia Polka 
\ Vamzdelis Polka
> Ducaty Polka 
CGriež Polka 
jSzvilpis Marszas 
? Klumpakojis Polka 
\ Marcele Polka 
J Pade-Espan Valcas 
C Noriu Miego Polka 
į Helena Polka
C Mojavus Vainikas Polka 
yRasluca Valcas 
rMojaya Veszna 
CAugoncle Polka 
{Ilgėjimas Tėvynės Marszas*4 
% Lietuviu Vestuvių Polka f i

t

?

I

$4

i
Ii (
9

’dj

apie jo

Chicago. — Advokatas John 
Ignatius Bagdžiunas, valstijos 
prokuroro pagelbininkas, 

d<e anglu laikraszczin, 
3 d., jis 

bet jo 
John 

naudai 
kurie

SI 
skelbė, kad nuo lapk. 
bus nebe Bagdžiunas, 
vardas oficialiai bus 
Borden. Tai jis daras
I a i k ra s zc z i u reporteriu, 
negali jo vardo 4 4

pa- 
pa-

snapeliui i.

Brooklyn, N. Y. — Mirė Lie
tuviai :

Kaz. Leleszius, 66 metu, gy
venos 41)9 St. Johns Place,Johns 
Brooklyn, tapo palaidotas Szv. 
Kryžiaus kapinėse. Mirė Spa
lio

Pranas Svederskis, 43 motu 
gyvenos 999 Grand St.
Spalio 7 d. ir bus laidotas Szv.

Bažnytines

♦ > 
t> d.

Mirė

Traicos kapinėse, 
apeigos pas kun. Ko'Ji.

PARDUODU GERUS KARA
BINUS IR SZUNIS.

v

R
B 
te

*4

Isz priežasties nesveikatos 
esmių priverstas parduoti Dvi- 
laupini karabina kaip naujas 
ir Winchester Raiteli su 16 
szuveis kaipo 
szunis: ir viena

Atsiszaukite
i

Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muziko aiszku būdu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke *u prisiuntimu tiktai 75c.

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

EKSKURCIJA IN,

NIAGARA FALLS
NEDELIOJ 26 0KT0RERI0
Dubeltavas
Tikietas$5

Specialiszkas treinas apleis 
Mahanoy City 9:50 vali indą 
Subatos nakti 25 Oktoberio.

Pribus in Niagara Falls 7:00 
ryte. Apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare.

Railroad '
m3

szuni. 
pas:

(t.o.14)

su
du medžiokles 

paukszcziu 
greitai

Miko Sabalauckas, 
623 Ala in, St.

Turkey Run, Pa.

Naujas Metas=
jau netoli,

PONAI BIZNIERIAI
geisdami aptedkt savo gerus kos- 
tumerius privplo isz laiko duoti 
•tspaudyt. . .

PUIKIUS SIENINIUS

KALENDORIUS

ir iszairinkti kelkiu nori pakol 
Szimet 

pargabenom isz Europos Pui
kiausiu Sieniniu Kalendorių su 
meneseis. Norėdami užsikalbyt 
sziu Puikiu Kalendorių, dirste
lėkit kitur ant apgarsinimo ku
ris sziam numarije- “Saules” yra 
patalpytas, o ten rasite kiek ka- 
sztuoje ir koki jie yra.

DABAR LAJKAS 

užsikalbyt ir nelaukti ilgai, nes 
kas pirmesnis, taa gales iszsi- 
rinkti puikesnius.

yra isz ko iszsirfeikt.

v

Mažiaute parduodam ir attpaudiname 
Siuskite savo užkalbinimą TUOJAUS 

nes vėliaus galime netekti tuju kuriu reikalau* 
Paduokite numara kokiu norite.
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ISZPANISZKI KAREIVIAI EINA IN MORROKA

’4-A* t . .’-ii' '
angliszkai atspaudyt ant kalendorių jusu bizni.

Iszpaniszkus kareivius per 
veda kari1 su

^ Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite

No. Už 100
1— 10‘2x15 U coliu, Bažnitelc, žie

mos laike........
2— 7 ’2X15*2

col. Gurbelis rožių ir
............................ 20.00

3
t. t.

.$17.00 
col. Palocius ir elnias 

... 17.00 
—7’įxl6’,į col.Žiedai,karvelei ir 
...................................................17.00

4— 7*/žxl5l-2 col. Bažnycze žiemos
laike; paukszczei ir varpai........ 17.00

5— -7 ’2x15 •''i 
dais, ir karveleis

6— 9 % x 15 ’ i
karvelei ........................................18.00

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

col. Namas, vasaros
laike; paukszczei.........................18.00

col. Szaltinis su

col. Laivelis su žie- 
...........................17.00 
col. Namas, rožes ir

8—91^x14 i.;

Paveikslas parodo oi na u ežius 
milžiniszkus kalnus kelionėje in Morroka kur 
Maurais. Kelionėje daug karei viu pražuvo nuo ligų ir visokiu 
nelaimingu atsitikimu.

ANT PARDAVIMO

Namai She-nandori, po No. 
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. White St.
Shenandoah, Pa.

J. M. THOMAS 
Kontraktoriu. ir Budavotoja.

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

(t.f. i
i
i _________
* *Į Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-Knk pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

>"»»U I.L.W.

K . 
tFf

1925
I

9—12'i xl5’i 
paukszczeis . . .

10
paukszczei . . . .

11—12^x12’^ 
žiedai ...............

12

15— 10x15*2
karvelei ....

16— 10x16’2 col. Arfa, karvelei ir
rožes ..............................r.......... 20.00 *

g mira* nw—I

karvelei .......................................20.00
18—10’4.xl5% col. Stubele su žie

dais ...............................................20.00
col. Stubele, malūnas 

.20.00 
col. Gurbelis su ro

žėms ir karvelei ...........................20.00
21 — 1O’/4X18% col. Namas ir malū

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

su žiedais..................................... 28.00
23— 15 * i xl 5 *2 col. Gurbelis žiedu 

su karveleis . . .
24— 15 *4 xl5 ’ t 

ge su elniu . . .
25— 15 % x 15 1

. t .

10x16 col. Ragas pilnas žiedu,

19— 10x15 
ir žiedai . .

20— 10x15 U

1

Szaltinis 
..........18.00

9*2X15 col. Namas laike žiemos 
».18.00

Paukszczei ir 
............ 19.00

12 Lxl 5’, i col. Namas prie eže
rėlio; puikus žiedai ....

13— 10 *£« x*l 5 *4 col. Žiedai ir pauk- 28—14*4x19*4 col.
szczei ............................................20.00 paukszczei ir girraite .

14— 10*4x15% col. Puiki patkava,

col.

.. .20.00

.................... 28.00 
col. Grinczele snie- 
...................28.00 

t col. Grinczele, pieva
ir paukszczei...............................28.00

15’4x16 col. Malūnas; grineze- 
... 28.00 

col. Gurbelis rožių* 
. . . .30.00 
Grinczele, 
. .. .30.00

29—14a4xl9’4 col. Paukszczei, me- 
30.00

2 G—
le su girraite . . . 

12^x19 U 
ir karvelei.........

28—14’4X19’4

27

10 U x 15 % col.
karvidei, namas ir žiedais.........20.00 džei ir žiedai

szventuju kalendorių ir pasnikais (2Hx5 coL), 
Didesni kalendorei (5x12 col.) iu amerikoniszkomS

su

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.
szventetnis, 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— Lelijėle - balandėlė. *

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

Kalendorei 15x20 coliu, su szventuju kalendorių (2^x5 col.), už szimta 
$20.00. Didesni kalendorei su amerikoniszkom* szventemi* (5x12 col.), už 

Paduokite numari kalendoriau* kokiu norite.szimta $28.00.

41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— Kudykis su rogutems ir Eglele.
43— Pana su žiedais ir karveliu.
44— Vaikai ant tvoros su Rožėms.
45— Puikios Panos Galva.
46— Mergina prie szulinio.
47— -Mergaite pasirėdžius raudonai.
49— Maža Raudon-kepure.
50— Vaikai su avim.
51— Vaikai su gurbeliu žiedu.
52— Vaikas su mergaite.
54— Visznios.
55— d?ana su aniolu.
56— Vaikas su mergaite lukszte.
58— Sesutes.
59— Mergaites ant tvoros.
60— Broliukas ir sesute.
61— Vaikai luoteleje. *
62— -Geri muzikaliai.

t

PADARO TEIP PLONA DRATA, JOG JO NE
GALIMA MATYT.

Viena isz ploniausiu dratu ant
Taylor fizikas ir departamento ukystos Washingtone. Drains 
yra teip plonas, joje? jo negalima užtėmy t su nuoga akia, o bet 
y ra.drūtas ir gali pakelti sunkius dalykus. Manoma, jog t a ji p BOCZKAUSKAS - CO.

svieto' padirbo George

tlrata naudos daktarai ant susiuvimo žaiduliu 
kaulu.

7 » <11.,, r 1 ' * ■ »! r <

ir sutrukusiu

63— Brolis su sesute torp žiedu.
64— —Vaikai su szunyczeis.
65— Geri žuvininkai.
66— Kudykis su gurbeliu žiedu.

67— Pannn su žiedu.
69— Mergaite Balt-lelijelc.
68— Vaiku Goriauses draugas.
70— Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu.
12—Du draugai—studentai.
73— Mergaite telefonuoje.
74— rVaikas su szunim.
75— Vaikas ant tvoros.

Panos galva su žiedais.
77— Sesute. :
78— Panos galva su rožėms.
79— Pana su perlais.
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.
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