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MAHAN(^im?M JlinoiS

ISZ AMERIKOS
ak—•-----

NELA^'JE
AN A .MARIU4^

“VESTRISLAIVAS “VESTRIS” NU
SKENDO; 220 PASAŽIERIU 

ISZGELBETA, 108 DA 
NESURASTA.

‘ ‘ Ves- 
kuris iszplauke isz czio-

New York. —L; ivas 
tris,” 
na is Su bu toje in Buenos Aires, 
pradėjo skensti aplaikes szonc 
skyle. Buvo tai apie 2 valanda 
nakties laike, 328 pasažieriai 
ir laivo darbininkai nutirpo isz 
baimes ir pradėjo grūstis in 
valtis. Ant szauksmo pagelbos 
per radio, atplauko keliolika 
laivu, 'kurie surinko nelaimin
gus po baisiam kentėjimui. Pa
sisekė laivams surinkt i 220 pa- 
sažieriu, bet 108 da nespranda, 
bet laivai da vis plaukinėje ap
linkinėje su vilczia suradimo 
daugiau žmonių.

Nelaime atsitiko
nuo Virginijos pakraszczio. Ar 
pasiseks laivams surasti liku
sius nelaimingus žmonis, kurie 
randasi ant mariu, tai da neži
no.
3 METU KŪDIKIS NUŽUDY

TAS PER GIRTA ŽMOGŲ.
York, Pa. — Fredas Scnft

metu, kuria radosi ant burdo 
pas Mrs. Het tie Zimmerman, 
parėjus namo girtas pradėjo 

isztraukės revolveri

• > o00 m vi i u

34

barti* ir 
pradėjo szinufyt*. A’iena kulka 
pataiko in gaspadimes ranka o 
kita in josios kaiminka, kuri 
adbego jai in pagelba. Laike 
szaudymo adbego kaimynu t ri
ju metu mergaite. Pasiutėlis 
palaike ir in jaja, perszanda- 
mas mergaite in galva nuo ko 
mirė tuojaus. Senft iszbego 
laukan, bet žmones ji sugavo 
ir atidavė in rankas palicijos.
NORĖJO SUDEGINTI SAVO 

MYLIMA.
Williamstown, K. I. — l’ž tai 

kad Ema Mack atsisako iszte- 
ket už Con Mayham, tasai isz 
piktumo, aplaistė mergina ga
zolinu ir uždege. Mergina bai
siai apdegė rankas ir veidą ir 
butu visa sudegus, bet ant riks
mo subėgo kaimynai, užgesino 
ugni ir tokiu budu iszgelbejo 
jaja nuo baisios mirties.

TURĖJO KISZENIUJE 
NUKASTA AUSI.

Bayonne, N. J. — Laike teis
mo už sirmuszima, advokatas 
skundiko Juozo Bednorio už
klausė koki davada turi. Bed- 
noris be jokio atsakymo isz- 
ome nukasta ausi 
niaus ir parode sudžiui, kalbė
damas, buk jam ausi atkando 
MaiTinas Folkoskis laike musz- 
t viies. fr 

*1

Juozas 
davada ir 
jam užmokėti už ausi 150 do
leriu ir da gavo prideczko sze- 
Hzis

žmog-edysta.
SAPNAVO KAD BUS 

UŽMUSZTAS.
Patton, Va. — Sapnuodamas 

kad bus užmusztas jaigu taja 
diena eis in darba, Jonas Er* 
min, netemindamas ant perser- 

* gejimo sapno, nuėjo in darba, 
apsakydamas apie savo sapnu 
draugams. Stovėdamas prie 
szafto, svarstė su savo savži- 
ne, ar eit in darba ar ne, ant 
galo pergalėjo baime ir nuėjo 
in giluma žemes. Nuėjus dvi- 
deszimts pėdu, likos pagautas 
per tuszczia karuka, kuris jam 
sulaužo sprandu. Paliko jisai 
paezia ir devynis vaikus.

i i

tJ

nesne buvo, 
gana aiszku

Feisino 
pristato 

kaltininkas turėjo

menesius kalėjimo yU z

!<

VAISIAI
PROHIBICIJOS

UŽSTATYTA
MOTERE

VYRASGIRTAS VYRAS LAIKE 
BARNIO, SUTESZKINO 
PACZIAI GALVA IR 

PATS PASIPJOVĖ.

PIRKO SZTORA, NETURĖ
JO UŽTEKTINAI PINIGU, 

UŽSTATE
KURI NENORI

SUGRYŽTI.

PACZIA

Cleveland, Ohio.
palaimintos” iprohi-vaisiai ”

bicijos kuris atsitiko ezionais

atsi-

po

ana diena: Pas Steponu Broda 
2037 W. 17-tos ulyczios, 
lanke proh.ibieijos agentai su
rasdami inieg-kam baryje, 
lova, penkis galonus munszai-
nes. Name radosi tik Brodiene.

Vyras parojo užsigerės na
mo ir pradėjo bartis su paezia 
kad nepaslėpė gerai munszaine 
irdavę agentams iszneszti. Mo
tore pradėjo teisintis ir žodis 
po žodžiu, vyras priszoko prie 
moteres norėdamas jaja musz- 
ti. Motore iszbego ant ulyczios. 
Vyras pagriebė szmota geleži
nes paipos ir
motore o kada jaja pasivijo, už
davė jai kelis ypus per galva 
iszteszikindamas 
smegenis. Nuėjus in stuba, pa
ėmė ilga mėsini peili šu ku- 
riuom perpjovė sau gerkle — 
nuo ausies lyg ausies. Paszauk- 
ta palicije rado du lavonus. Ke
turi sierai eliai staiga i pasiliko 
be tėvo ir motinos'isz priežas
ties nesupratimo už munszai
ne.

iszbego paskui

nelaimingai

SKARBAS MEDYJE.
Lancaster, Pa. — Kada Ko

la nd Ve.*tia kirto supuvusi me
di nu t fanuos, palaike su kir
viu in ka toki kieta. Pažiurėjas 
in medi, rado jame surudijuse 
blokine dože, kuria tuojaus isz- 
trauke ir nemažai nusistebėjo 
suradęs joje 228 auksinius pi
nigus. Kada apie savo radini 
apsakė senam kaimynui, tasai 
jam pasako kad tai gal pini
gai paslėpti per razbaininkus 
1886 meti?, apie kuriuos jam 
pasakojo jojo levukas.

3ZVENTAS PAVEIKSLAS 
JAJA UŽMUSZE.

Gary, Ind. — Mrs. Kozalije 
Northy, klūpodama priesz pa
veiksią 'Szv. Jurgio ir laikyda
ma rankoje rožaneziu, 
netikėtai užmuszta per trūki
mą virvutes nuo paveikslo. Pa
veikslas buvo dideliuose ro
muose 4x8 pėdas dydžio,, kuris 
puldamas nuo sienos pataikė 
moteriai ant galvos. Sumiš ne
sulaukdamas motinos iszeinan- 
czios isz kambario, nuėjo pa
žiūrėt kas su motina atsitiko, 

jaja negyva ant 
permusztu pakau-

Ind. — Mrs.

surasdamas 
grindų su 
sziu.

O O O — Oi

DŲ-KABT SANVATHNIS LAIKBASZTIS “SAULE” 
. ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA..

■""" ... ■ . ..... . •

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto |8.00 
^Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.

Lataku* Ir Pinigus visada * siuskite tik ant szio adreso i
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

I

W. n. BOCZKOWHMI, Fre«. A Mg.
F. W. BOCZBOW8KI, KAltor. M 40 METAS
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1 Isz Visu SzaliuNUSZ0™

----- ----- ATĖJO JESZKOTI PINIGU, 
VAIKAS JI NUSZ0VE.ISZVIRE KŪDIKI

NUŽUDĖ SAVO KŪDIKI PO 
TAM ISZVIRE IDANT JI 

SUVALDYT.

Moskva, 
paviete

“VELNIĄ”

— Kaime Ozierna, 
Barnaulskam, 

gaspadorius nusidavė in 
ežius pas gimines. Namie pali
ko 7 metu mergaite ir 11 metu 
vaika. Velvba nakti vaikai isz- 
girdo baladojima in duris, per
sigando, vaikas paszauke: 

Kas ten!”

tūlas
sve-

r

Chicago. — Mikolas Kokosz 
pirko grosersztori keli mene
siai adgal nuo Petro Deszins- 
ko, užmokėdamas ant rankos 
190 doleriu o ant likusios su
mos norėjo jam duoti vekseli, 
bet Deszinskas nenorėjo priim
ti vekselio, bet ant galo pada
re sekanezia sutaiką: kad Ro- 
koszo pati apžiuręs jojo namus 
ir gaspadinaus jam, taigi, butu 
kaip užstatyta pas ji.

Rokosz iszmokejo skolas, isz- 
pilde 'iszlygas ir nuėjo atsiimti 
nuo Deszinsko savo užstatyta 
paezia.
sugryžti pas savo vyra 
geriau patiko gyvenimas su 
Deszinsku. Negelbėjo meldimai

, Kokosz turėjo 
net apskunst Deszincki už pri- 
sisavindma ir atkalbinima “

Deszinskis pasako su-
f 

o toji vėl užsispyrė nesugryžt 
pas buvusi vyra, nes jai geriau 
pas savo nauja locnininka...

Sudže atidėjo teismą ant to
linus duodamas Kokoszu i d r 
Deszinskui laiko ant susitai
kinimo, o jaigu ne, tai’motere 
uždaris kalėjimo už svetim-vy- 
ri avima.
GIRTAS TĖVAS UŽSMAU

GĖ SAVO SŪNELI.
Asbury Park, N. Y. ■ 

Johnson, 
mo pilnas munszadnes ir inejas 
in unieg-deambari, puolė ant lo
vos ir užsmaugė savo maža sū
neli, kuris miegojo ant padusz- 
kos. Nigeris prisiege daugiau 
ne gerti, nes iszsipagiriojęs ir 
supratęs ka padare, vos no isz
ejo isz proto, nes kūdiki labai 
mylėjo kuris buvo jojo vienati
nis sūnelis.

NETURI PILVO, O BET 
YRA GYVAS.

Egg Harbor, N. J. — Dakla- 
diena iszpjove 'pilvą 

isz Kristiano Pu'lmano, ligon- 
buteje Jersey City. Daktarai 
geisdami jam prailgyt gyveni
mą, Iszpjove pilvą kuriame bu
vo vėžys i 
dėjo vaikszcziot.

LENKE ISZTEKEJ.O UŽ 
NIGERIO.

Patterson, N. J. — Elzbieta 
Gralikione paliepė aresztavoti 
nigori Sam Allen už toviszku- 
ma. Apskunstas prisipažino 
buk jisai yra tėvu josios kūdi
kio. 'Tada sudže jojo užklauso: 
“Ar nori imti 
biota.” 
“Jaigu Elzbieta sutinka pasi
likti mano moterį1, tai jaja ve
siu.” Elzbieta ant to sutiko, 
sudže suniszo pora ir po vis
kam.

Matyt

ant rankos

Bet toji jau nenorėjo 
, nes jai

ir kerszinimai

uz-
stato.”
džiui kad jisai ne laiko paezios

M.
n i geri s, sugryžes iia-

likosvj:ai ana

Iszdir-

KOŽNAS ŽMOGUS AMERI- 
KE SURUKO 1,000 

PAPEROSU.
Washington, D. C

bysta paperosu Amerike daug 
daugiau padidėjo ne kaip pra
eita meta. Szimet padirbta ju
ju 12,000,000,000 (dvylika bili
jonu) kad ant kožnos galvos 
pripuola po tūkstanti paperosu 
ant moto. Priežastis sunaudoji
mo tiek paperosu yra ta, dead 
ir moteres juos ruko. Valdže 
turi isz tabako milžiniszka pel
ną padotkuose.

UŽKINKĖ SAVO SUNU 
IN ŽAGRE.

Los Angeles, Calif. — Jonas 
Freiismuth, likos nubaustas ant 
trijų menesiu in kalėjimą už 
nedora pasielgimu su savo sū
num. Ana diena pakinko savo 
dvylikos metu sonurpo aunu El- 
meri prie žagres drauge su 
mulu. Skunda užvedo kaimy-

I .•«.

• •

nai. -

Czenstakava. — Kaime Ko- 
zalinuosc, netoli nuo Czensta- 
kavo, žmones nužiūri nėjo He
lena Paperiene, buk toji nužu
dė savo nesenei gimusi kūdiki, 
nes jojo nuo gimimo dienos nie
kas ne mate.

Kada palicije nuėjo in gri-n- 
czia moteres, užtiko Paperiene 
stovinezia prie pecziaus ant 
kurio virė didelis puodas. Pali
cije josios užklausė kur randa
si josios kūdikis, ant ko mote
re atsake buk atidavė ant isz- 
auginimo savo sese re i in arti
ma kaimu.

Vienas isz palicijantu isz 
akyvumo, o gal būdamas alka
nu, prisiartino prie pecziaus 
pažiūrėti kas puode verda ir 
net atszoko kaip apszulintas 
nuo pecziaus perimtas baime, 
ka buvo mates puode.

Puode buvo supjaustytas kū
dikis, kuri motina buvo nužu
džius ir kad užslėpti savo bai
su darbu norėjo iszvirt lavone- 

’ Ii ir ji suvalgyl^ndant žmones
’ volveri ir atsistojas prie skiepo

vaikas
“Kasten!” Vaikas manvda- y
mas kad tpvas jau sugryžo, ati
darė duris, bet vietoje tėvo pa
mate stovinti priesz save ko
kia tai juoda ypata. Isz baimes 
vaikas pasislėpė po suolu. Bet 
baisus sveezes suriko baisiai 
ant vaiku: “
t uojaus abudu suėsiu, jaigu ne
pasakysite man kur tėvas turi

” Vaikai pa
sakė kad tėvas laiko pinigus 
skiepe. “Velnes” atidarė du
reles in skiepą, inejo in vidu
rį ir pradėjo jeszkoti pinigu.

Tuom kart
{aibeiis su sesute, ka ežia pa
du rvt. — 14
ras ir mus abudu sues. Ar gal 
žinai kur tėvelis paslėpė revol
veri — szausiu in velnc, gal ji 
nžmusziu.” — “Revolveris 
randasi po paduszka 
iepe mergaite.

Vaikas greitai atsinesze re-

d

KINCZIKAI DA VIS MUSZASI KINUOSE.
Nacionalistai po komanda generolo Pei, apleidžia apka-

sus užklupti ant savo prieszu Žiemines Armijos. Tieji musziai 
su kožiut diena mažta ir neužilgio visai apsimalszys kada už
stos tvarka Kinuose.

VELNES IR
KAZIRNINKAI

KAIP VELNES PERSIMAI
NĖ IN SZUNI IR ISZBAU- 

GINO KAZIRNINKUS.

sargas suskambino su 
kaži minkai volu 

Visi Užventi ir Ur-
7

— Aplai-Philadelphia, Pa. 
kerne nuo musu skaitytojaus 
akvva 
akyvas 
tai teisybe:

Subatos vakara, keli kriau- 
cziai susirinko pas viena žmo
geli (prayardžiu 
minnvosim), kuris 
iszejo in sveczius pas savo kai
mynus, sugryždami apie vie
nuolikta valanda ir surasdami 
vyrus du vis kazyriuojant. Gas- 
padine pradėjo juos barti ir 
privertinet idant eitu namo nes 
szventadienis tuoj ateis ir kad 
visi eitu isz

nuo
apraszyma kuris yra
ir juokingas, bet .yra

ezionais ne
su paezia

nais. ”
Petras dirstelėjo isz po pa

talo, o 
lenciūgu 'ir 
paszauke: “
szule su draugėms, gelbėkite 
ba velniai jau atlėkė!”

'Tame laike atsidarė durys 
ir inejo gaspadorius su paezia. 
Nusistebėjo, kad šluboje ne 
buvo žiburio ir pradėjo rėkti. 
Jonas bijojo pasijudini isz vie
tos sza likdamas: 
szvento vandens ir pakrapin-

” o Petras ir szauke;
Kūmule pakrapyk ir mane!” 
Motore isz baimes nežinojo 

ka turi' daryti, 
velniai”

kit mane.
4 4

4 i I bi imk i te

o manydama 
kad “velniai” randasi šlubo
je su kliksmu iszbego pas kai- 

Atnoszta szventyto 
uždegė žiburi ir tik

nežinotu kur kūdikis dingo. 
Pati prisipažino prie to baisaus 
darbo.

Paperiene buvo naszle ir bu
vo susineszus nuo kokio tai lai
ko su «Avo bernu, kuris buvo 
tėvu josios kūdikio.

Esmių velnes ir

paslepes pinigus.

Velnes

vaikas pradėjo

Velnes pinigu nesu-

—' atsi-

ryto ant misziu.
Nieko tas nepagelbėjo, kazir- 
ninkai loszo ir tolinus.

Motere baisiai 
gemblcriu ”

užpyko ant 
“gemblcriu” ir pradėjo 
rams visaip iszmctinet, o kad 
ir tas nieko nepagelbcjo, pra- 

velnius in 
pagelba. Keli vyrai tuom persi-

,....... . .. ......... . --1
nuėjo namo. Kiti losze tolinus 
ir juokėsi 'isz pekliszkos galy
bes, 
atsistojas 
velne,

dėjo szaukti visus

vv-

gando, pamoto kazyriavima ir

mvnus.
vandens, 
tada musu narsunai iszejo isz 
savo vielų. Jonas buvo visas 
szlapes, o kada jojo užklausta 
kas a t sitii k o lai m i keži oda mas 
atsake:

“J-j-jaigu tu bu-u-u-tumei 
mano v-v-v-vietoj, tai kitai-aip 
nobu-utumei p-p-padares, jaigu 
m-m-m-matytai v-v-v-vclnia”...

O kad turėjo užtektinai bai
mes nuo velnio ir už savo kvai
lumu ai kent ėjo, todėl juju pra
vardes ezionais netalpiname.

o vienas isz ju, Antanas, 
paszauke:

ir dabar žmogelis pra- mns» .faigu nor* •

už paezia Elz- 
Nigoris tuoj alsiliepc:

Elzbieta ant
I*

kad ezionaitinems 
mergoms, maiszyta veisle labai 
patinka, nes nesenei tūla Lie
tu visiką mergina iszlekejo už 
Kincziko ezionais.

I

Paskutines Žinutes
11 New York — Atlantic 

Refining Co., numažino preke 
ant gazolino viena centą <arba 
po 18 centu už galonu prie sto- 
cziu.

U New York. — Milijonie
rius Rockefolleris paaukavo 
Žydtvms $500,000 ant uždėjimo 
nikiu Rusijoj ir pirkimo ukisz- 
kų padaru.

Tame laike 
Lietuvis, 
“ vaczmono 
Turėjo jisai

‘1 Pone 
ateikie in sveczius pas

/,
ėjo pro

turi
langu 

kuris turi darbu 
artimam fabriko, 
su savim juoda 

paliceiska szuni ant lenciūgo. 
Iszgirdes garsia kalbu iižsige- 
rusiu, nutarė padaryti jiems 
“Luniu.”
mole per langu. Szuo iszkulos 
langu inpuolo in viduri kaip 
bomba. Narsunai isz baimes 
apverto stalu o užgesus lampa 
susikūlė. Pamate tamsumoje 
ka toki juoda, a bu d t.r ^suriko: 
4 4 Iri r# ri • i n vi *ia t *11?

Pagriebė szuni ir i li

Jėzau, Mūrijo!” ir pradėjo 
jeszkoti vietos pasislėpti.

Petras szoko iii lova ir pa
lindo po paduszkom 
palindo po stalu 
barszkindami dantimis, pradė
jo melstis ir szaukti pagelbos 
Visu Szvcntuju. Kožnas dusa-

PABĖGO NUO “VELNIO

VULKANAS ETNA PADARE 
BLEDES ANT $50,000,000.
Catania, Sala Sicilije, Itali- 

je. — Isz vulkano Etnos da vis 
pilasi lava su durnais, siera ir 
smala, bet jau ne taip lankiai 
kaip isz pradžių ir kaip rodos 
neužilgio vela apsimalszys.

Lava užliejo, sunaikino ir 
iszdegino 3,000 akeriu derlin
gos dirvos; 700 namu (du mies
teliai) likos užlieti ir sudegin
ti. Giliukis, kad tik szeszi žmo
nes žuvo. Miesteliai Mascali ir 
Carraba likos visiszkai sunai
kinti. Apskaityta, kad bledes 
daeis ant 50 milijonu doleriu. 
Tukstancziai žmonių kurie ap
leido savo gyvenimus pradeda 
sugryžti. Valdže nutarė atsta
tyti sunaikintus miestelius, 
bet toliau nuo kalno.

go in grin ežia 
vaiku kas

vel-

s
ir

Jonas 
abudu

Visu Szvcntuju. Kožnas dūsa
vo kaip kalvio dumples, priža
dėdami pataisyti savo gyveni
mą ir daugiau nekazyriuot. 
Szuo laksto po stuba kaip pa- 
siutes.-^Sargas stovėdamas už 
lango suszvilpo ir szuo szoko 
per langą prie savo pono.

Jonas suriko: “O szvontas 
Jokūbai, 
grioszninkul Petruli, jau isz- 
leko per Banga paszaukti in 
pagelba daugiau velniu ir tuo- 
jaus visą pekla sulėks c?įo-

SALOS.”
Jau trecziu kartu atsitiko 

idant kalinys pabėgtu isz bai
saus Francuziszko. kalėjimo 
ant “Velnio Salos” kuri ran
dasi Gvinoje. Dr. Pierro Boug- 
rat t u rojo t a ji gilinki pabėgti 
isz tos peklos ir gavosi in Ira- 
pa prie Parias Inlunkos. Vė
liaus Franci jos prezidentas 
jam dovanojo kalte.

KINISZKI RAZBAININKAI 
APIPLESZE ANGLISZKA 

LAIVA KURI 
SUDEGINO.

Shanghai, Kinai. — Dauge
lis Kinisz'ku pasažioriu likos 
nužudinti ir paskandyti per Ki- 
niszkus marinius razbaininkus, 
kurie užklupo ant Angliszko 
laivo Ilsiu Chi, arti Foochow, 
kuri pirma apipleszc nuo vis
ko po tam sudegino. Ant laivo 
radosi 900 pasažioriu, tarp ku
riu radosi keli Augi i kai. No
riais atplauko kariszkas lai
vas in pagelba, bet jau buvo 
per volu.

28 VAIKAI SUDEGE 
TEATRE.

Moskva. — Laike Ikrutamu- 
ju paveikslu perstatymo teat
re miestelyje Vorony, pietinė
je Rosijoj, kilo ugnis. Kilo bai-

duriu, lauke velnio, o kada pu
si rodo kudlota galva, vaikas 
paleido szuvi ir velnes puolė 
adgal i^ skiepą. Kaimynai isz- 
girde szuvi nakties laike, sube- 

, o dagirde nuo
atsitiko, pradėjo 

jeszkoti kaimiszko virszaiczio 
idant suraszytu protokolą, o 
kad virszaiczio nesurado, davė 
žino szaltyszini, kuris tuojaus 
p ra dėjo t yri ne j i ma.

N u s i s t e be j i m a s k a i m u ocz i u 
buvo didelis, kada poną “
nia” nurėdė ir pažino jame 
virszaiti Pilipa, jau negyva su 
kulka krutinėjo. — Vaikus pa
leido ant liuosybes, nes szove 
savo apgynime.

NUMIRĖLIS LAIMĖJO 
75,000 DOLERIU.

Bruksela, Belgije. — Nese
nei atsibuvo didele valdiszka 
loterije 75,000 doleriu. Loteri
jos virszininkai labai nusiste
bėjo, kad niekas ncatsiszauko 
pasiimti laimėta suma, pra- 
neszdami apie tai slaptai pali- 
eijai. Toji neužilgio suseko kad 
kolos dienas priesz loterije įni
ro nuo szirdies trūkimo darbi
ninkas. Lavonu palaidojo jojo 
szveiitadieuiniuo.se 
kuriais jis buvo aprėdytas. 
Apie tai buvo apgarsinta laik- 
raszeziuose placziai. Tada mi
rusio szeimvna atsiminė kad 
jisai tankiai kalbėdavo apie 
nupirkta bilietą kuri pirko dvi 
dienas priesz traukimu losu.

Szeimyna pranesze apie tai 
valdžiai praszydami pavelini- 
mo ant at kasimo lavono. Val
dže sutiko ant to. Velionio ki- 
szeniuje surado laimingąjį bi
lietu. Loterijos valdyba tuo- 
jnus iszmokejo likusiai szeimy
na i pinigus.

VIESULĄ UŽMUSZE GO 
ŽMONIŲ. -

Buenos Aires, Argentina. — 
Panedelio tliena prapute baisi 
viesulu (ciklonas) per nekurias 
dalis Argentinos, užmuszdama 
60 žmonių, daug sužeidė ir nu

rūbuose,
Jis

susimilk ant mus
° . A

sus sumiszimas. Žmonos bogo 
-prie vienatiniu duriu kaip isz- 
vaikyti gyvuliai, mindžiodami szlavo 100,000 hektaru paso- 
silpnosnius ir mažus vaikus.

ties dideliu viesulu ant mariu Teatras sudegė greitai nes bu-
inedžio. Cuario ir Villa Nueva o Villa

H London. — Isz priežas-

20 pasažioriu ant laivo Muu-
retania likos sužeisti. Maure
tania iszplauke isz New Yorko

. , <• ..'M* IR •
7 Novemborio,.

vo pastatytas isz
Liepsnoje žuvo 28 vaikai. Daug 
žmonių sužeista isz kuriu "ke
liolika mirs.

dytn javu. Daug padare blodcs 
miestuose Dalina r ia Valez, Rio

Maria 80 namu sugriovė. Val
džia tuojaus nusiuntė in tenais 
paszelpa.

szveiitadieuiniuo.se
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Kas Girdėt
Mot eres Amerike, pagal nuo- 
uūe tyrinėtoju, nesirūpina 
>ie szvimyniszkn meile ir pri- 
įbojimo namu, tiktai bėga 
įskui gerus laikus ir pnsinti- 
a. Dr. Baker isz Washingto- 
> tvirtina buk Amerikonisz- 
js mot eres kas kart mažiau 
įpinasi naminiu dažiurejimu. 
eriau joms gyventi taip vadi- 
įmose 44apartment house,“ o 
inigus pndeidineja ant auto- 
lobibu, 
upeziai naminiu rakandu 
eisdami tam užbėgti, nutarė 
er keturis metus vesti kova 
riesz tai ir pa skyrė milijoną 
oleriu ant meto ant 
imo namu.“
Patrijotiszkas biznis, nėr ka

žibueziu ir paredu. 
naminiu

i i pageri-
*> to

O• >

albeti. Palauksime kas isz to 
;zeis tolinus.

Tarp darbininkiszko luomo 
aetuvisaku gyventųjų taip 
aetuvoje kaip ir Amerike yra 
Jaidinga nuomone kad mer- 

mokslas

gyventoju

.aitems augsztesnis 
ra visai nereikalingai.

«<
>a tėvai ir motinos, 
;ai užtenka“ 
erų in augsztesni mokslą.

Kas kiszasi merginu Lietu- 
’oje, iszaugintos anV kaimu, 
ai du ne taip bloga, nes tonais 
nergaites prigelbsti motinoms 
mo mažens, todėl turi proga 
msipažinimo su virimu ir isz- 
luklejimu mažesniu vaiku. Bet 
:zionais Amerike kitaip kur 
nergaites nuo mažens lankosi 
n mok .daines, o po užbaigimui 
noksiu eina in darba.

Parėjus isz darbo, juuna Lie
tuvaite, arba ir kitos tautos 
merginos, randa vakariene ant 
dalo, arba valgo restauracijoj, 
i> kas jau kiszasi iszauginimo 
szeimynos, tai apie ta svarbu 
reikalą nėr ka ne kalbėti. To
dėl net gailestis ima, kada pa
žiurai ant vaiku musu jaunu 
motinu. Iszrodo iszbale/silpni, 

ir ser-

MERGELE
—-
nuvargus po 

sunkaus darbo, sėdėjau po mu 
ru didžio namo, liūdnos milži- 
niszkos arkitekturos. Rausvi 
spinduliai 
saules puolinėjo ant apdulkėju
siu sienų ir apsamanojusiu

ml'ula vakaru
*»

ark i t ekiu ros.
•besileidžianczios

sienų

f
SZEIMININKEMS 

PATARIMAI.
I I -------

KAIP DAUGIAUSIA
NAUDOS ISZGAUTI ISZ 

TRUPUOZIO MĖSOS.

Vaitok Skanius Szutinius ir I
Mėsos Pajus. j

Ar žinai kaip geri jie yra?

'I

plysziu niuro. Viduje kobioro- Gulimu juos taip painvuifinti,
S( •, kaip žiurkes bėgiojo in szen )<a(| gap turėti kitokį kožna
ir lon apskretę, alkani žmones, j,. vi(li |„IH „kalins. Rei-

P1   - 1 1      i ii ■■eiP.iMm.ne.il ■ ii , . ........... į ,    ■misija

, į r
Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba | 

isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALT1C-AMERIK0S LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
J‘ 1lį'J, , n '■ 1 I ,

1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuvizzkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.

i 5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.

K

V

K

*

Ju kūnai apdengti buvo purvi
nais skarmalais o dnszios taip
gi jiurvinos ir apskretusios 
kaip ju kūnai. Pro langus kaip 
gaisro durnu kamuolini veržėsi 
lauk isz namo atgarsiai gyve
nimo, kuris ten varmejo.

Klausau to neramaus miszi- 
nio bals.tr; žniomas man tas yra 
nuo 'seniai, beklausant! snau
džiau. Urnai isz tarpo tuszcziu 
baczku ir sumusztu skrynių 
iszsiverže skardus, szvelnus 
balsas:

— Miegok, kūdikėli, mie
gok. Miegok mano saldi mer-l juin reikalinga, 
gi ūke miegok. i

kia tik mažo szmoto mėsos, kad 
daduoti skoni maistingam val
giui.

Ne manyk, ka<l turi valgyti 
daug mėsos, kad būt i drutu. 
Moša yra gera del subilda v o ji - 
mo kūno, bet daugelis kitu 
maistu yra taipgi geri tam.

Sziuose valgiuose dalis bū
davo janezios medegos paeina 
isz brangesnes mėsos, o dalis 
nuo pigesniu; žirniu, szabalbo- 
nu “hominy
truputis mėsos su daržovėm ir 
javais duos kunui

6. ’ Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir /

*

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA

S107
t

p:

MIELASZIRDINGAS DARBAS GERO DAKTARO.____
likos sužeistas per nutomo- 

bHiu per ka likos supnrnlyžnvota visa užpakaline <lalis. Tū
las daktaras jam padirbo ant rateliu parama ir szuo dabar 
i rosi kaip su sveikom kojoms. ■ iM1 1 * -1—"—i1—i i nu i       —1 f
akyvumo net žiurėjo per rakto 

dedasi artisto
dirbtuvėje, ir pamate kaip nuo
ga modelka stovėjo o malorius 
maliavoje josios paveiksią.

Kaiminka apsakė savo kū
mutėms ka male, kurios susi
tarė padaryti tam visam gala, 
ir kada modelka stovėjo parė
dė kaip ja ja Dieva- sutvėrė, 
kaiminkos apsiginklavę su 

ir mazgo- 
užklujH) ant dirbtuves 

“Szalin

Szitas szuo isz Portland, Ore.,
skardus », ir miežiu. Tas

szuo

skvinte 
•r

kus

1 ’ ’  ...................................? ■

PAJESZKOJIMAI

viską kas

Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181

TURISTINE 3 
KLESA (buvu.ia 
antra klesa) $122 
In abi pusi 203.50

gi ūke miegot
Niekad nebuvau 

idant tame name motinos, taip 
pilnu meiles balsu, migdintu 
savo vaikus. Pasikėliau tylo
mis ir pradėjau žiūrėt in kel- 
noro tarpan baczku ir iszvy- 
dau maža, mergaite kuri savo 
szviesplaukia, garbiniuota gal
vele palenkė žemyn ir supo dai
nuodama tyliai: Uida 
kas ten sziauduose sznabžda.

girdėjas ISkanus Szutiniai.
Pabandyk juos. Jie gali būti 

ciehi valgiu ir maistingu. Szie 
y ra del penki u žmonių.

Sztai Anglu szutinys, kuris 
ypacz geras:

Asz Jurgis Szorpinskas, |>a- 
jeszkau savo brolio Juozo Szer- 
jiinsko. Gyveno per 15 metu 
Detroit, Mich. Jis yra nevedės 
ir turi 36 motus senumo. Septy
niolika metu kaip Amerike. Isz 
Lietuvos paeina 
Kaimo, 
Mariampoles Apskriczio, Su
valkų Redvbos. Jau trvs metai « •
kaip matėmės ir nuo to laiko 
nieko apie ji negirdėjau. Koks 
metas atgal skaieziau laikrasz- 
tyje kad Baltimoreje mirė koks 
ten Juozas Szerpinskas, gal 
mano brolis. Jaigu kas apie tai 
žino tegul atsiszaukia ant szio 
adreso: (3 t.

Mr. George Szerpenskas, 
1132 East Center St., 

Mahanoy City, Pa.

I

ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA” 4 Gruodžio

kai-Bile tik mokėtu virt,
44tai mer- 

ir neleidžia duk- 
oksla.
mi

J *

< I “LITUANIA” 22 Gruodžio

sudžiūvo, pamėlynavę 
gauti.

Arsziau.se iszrodu pirmutine 
gentkarte musu ateiviu. Jau
nikaitis arba mergina, apsive
dė, nemislina apie szeimvna, 
tik apie “good t aims, “ 
kilis, teatrus, bambilius ir t.t. 
Kūdikis jiems tai yra sunkeny
be, o net ir prakeikimas. Todėl 
didesne dalis vaiku tokiu po re
lių mirszta priesz laik, o tieji, 
kurie da pasilieka prie gyvas
ties, persistato graudingai. Ju
ju tėvai juos peni isz blesziniu, 
agurkais, mesa, kietai virintais 
kiausziniais o daugiausia 
“kendems.“

Musu jaunesne gent karte 
(žinoma ne visi) nesirūpina 
apie szeimyna, nežino kaip

supratimu kaip 
Vietoje pieno, 

daržovių, duonos ir 
kurie duoda sveikata 

kūdikiui, maitina juos isz Me- 
Mziniu, pagamintais valgiais, 
koklius patys naudoja. Idant 
vaikui iszvirt 
koszeles arba kitokiu naudingu 

valgiu 
truputi darbo ir 

priek tam reikė juos

apie
apie szo-

ja ja Dieva-, sutvėrė 
apsiginklavę 

szluotoms, lazdoms 
tems, 
maloriaus rėkdamos: 
su tuom artistu kuris maliavo- 
ja nuogas mergas.“ Artistas 
stojo apgynime merginos, kuri 
isz baimes panėrė |»o kaldra 
maloriaus, 
♦Ievutes 
mergina 
ir szluotoms.
mas mergina, pats likos pavo
jingai sužeistas.

Bobiszka revoliucije ajnnal- 
szino adbėgusi jialicije ir paso
dino kėlės bobelkas in kalėji
mu.

Žmones dabar laužo sau gal
vas, del ko tosios moterėlės 
taip inirszo ant maloriaus ir 
nuogos merginos. Dir>*telekime 
i n biblije del atsakymo. Pirmo
je knygoje Genesis, rasime ten 
apraszyta, buk Adomas ir .Ieva 
rojuje panasziai rėdydavusi 
kai j) toji mergina pas maloriu,

mergas.fS

po
prieszi n inkus 

drebanezia 
ir apdaužė koezelais 

Malorius ginda-

bet 
isztrauke

ant

o.

o

jaunesne 
ne

vent, neturi 
vaikus peneti. 
vaisiu, 
sviesto,

o

g v-r> J

pagamintais 
naudoja, 
ryžiu su pienu

i$z Gudeliu
Valseziaus,Gudeliu

A psk r i ežio,

Asz Stanislava Auszerkiute 
)>o vyru Juciene 
savo pus sesere 
szerkiute ir pus-broli 
lova Auszra. 
pa<una isz 
Szela Paczto, Begalikiu Kaimo. 
Dvideszimts metu kaip Ameri- 
ke ir gyvena apie Chicago-, 111. 
Turiu linksmu žinių isz Lietu-

Tegul jie 
apie juos ka

jiajeszkan
Domicėlė Au- 

Stanis- 
Isz Lietuvos jie

Kauno Gubernijos,

ir niekas tuom nesipiktino, pa- 
nasziai kaip nesipiktina nuogi 
vaikai. Tik po pasikalbėjimui 
su žalcziu ir gundytojam ir po 
griokui, patemino abudu, Jeva 
su Adomu, kad ne yra pasiren
gia pagal naujausia mada ir 
pra<lejo naudoti drapanas isz 
figos lapu.

Isz tojo 
mokinimas aiszkus kaip diena 
kad tosios 
reles nebuvo nekaltos avineles, 
bet grieszninkes, kurios kadai
se kur ten kalbėjosi su žalcziu 
gundy tojum, ir sztai vaisiai to
sios kalbos...

yra pa-
>

Varszavines mote-

atsitikimo

Metelis jau baigėsi, kožnas 
geidže atsilygint su skola, to
dėl ir mes klabiname in szirdis 
musu
gintu

1 ?
del vaiku, ‘
darbo

ir tinkamu 
reikalauja 
triūso, o 
užlaikyti szvariai, prausti, pri
žiūrėt ir t.t. apie ka musu jau
nos motinėles ne nori rūpintis 
ir ne turi laiko. Juk lauke jo- 
sios “ImhIc” automobili u je ai 
kad eitu ant 44szio.“

Juk iszauklejimas vaiku bu
vo nuo amžių, yra sziadien ir 
visados bus svarbiausia užduo
tis tautos.

automobili u je 
4 4 szio.

skaitytoju idant atsily- 
su prenumerata už laik- 

raszti. Buvo sunkus laikai vi
siems, bet darbams pagerėjus, 
kožnas turi pinigėli, todėl pri
valo dabar atsilygint už laik- 
raszti.

Kalendorių jau baigėme 
spaudini ant 192!) meto. O-gi 
bus puikiu skaitymu ant Kalė
dų. Todėl pasiskubinkite idant 
ir jums galėtumėm dovanele 
]>risiunsti in laika.

jums

jau

vos jiems praneszti.
palys arba kas 
žino atsiszaukia aut szio adre
so:

Mrs. Stella Jučas, 
102 Longfellow St.,

Vandergrift, Pa.

Mariampoles

Pajeszkau savo dėdės Tamo
šiaus Lauziaus. Paeina isz Su
valkų Rody bos, 
Apskriczio, Bulbieriszkio Pacz
to ir Asiukles Kaimo. Jis iš
važiavo i n Skallenton, Anglija. 
Asz labai norecziu dažinot kur 
jis dabar ir susiraszyt su juo. 
Mano, pravarde po tėvais Ona 
Kuczinskaite, Magdolenos Ku- 
czinskienes duktė 
varde po vyrui ir 
kautis:

Mano pra
se-adresas

Mrs. Annie Dubois
P. O. Box 248, 

Hazardville, Conn.
—— ■i I

Miko Pavilonio 
Pavilonienes.

Tegul

Pajeszkau 
arba Marcelės 
'Turiu svarbu reikalą, 
atsiszaukia ant adreso:

Europe — Lithuania 
Lazdijų Paeztas, Rudaminos

Valscz.,

I

f

Maiszimu Kaimas, 
Adomui Kazlauskui

Neaenei atsibuvo tikra suti
na diena dirbtuvėje garsingo 
malonaus Leono Elaazevicmo, 
Varszavc, pas kuri atsilanky
davo laikas nuo laiko model- 
kos (merginos) idant stoti ar-

■ a a ■* « W atistni prie darbo, žinoma nuo
gos. Atsilankymas merginu 
pas ąrfista, instnme in dideli 
skynimą kūmutes kaiminkas 
gyvenanezes tam paežiam na- 
^2 viena isz joju isz didelio

Atsilankymas

Valgiu Gaminimas 
r*—im—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai >1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-OO' 

MAHANOY OITY, PĄ.

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolima. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnaa nozioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo MkaplarL ...............................te

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

1 14 «l ! ’ r';
* l,: f 1 ’ '"-I

A-BE-CELA atba pradtla skaitymo ir
raszymo, del Talkams. • Preke 16e 

W. D. BOCZKAUSKA8 CO. 
MAHANOY, PITY, PA

«

i

uida,

Apsižvelgė aplink. Pažiurė
jau in tas akis pilnas žmogisz- 
kos liūdnos ir ten nemaeziau 
jau tu purvu ant. veido ir ran
ku. Aplink ja kaip debesiai pe
lenu ir nuodingo garo, riksmai 
piktžodžiavimai, sausi juokai 
ir verksmas, ant žemes gulėjo 
sumuszti bosai ir skrynios, in- 
siveržantieji per Įauga in vidų 
saules spinduliai apszvietinejo 
regini, arba kaip liekanas su
naikinto kokio organizmo, — 
pa veikslas nupiesztas nemato 
ne ranka vargo!

Nenoroms 
mergaite lyg
dus mane, baimingai mirktelė
jo blakstienas ir 
kaip pele priesz kalina. Nusi- 
szypsojau .matydamas jos su- 
terszta bet gražu veidą, pilna 
kokios tai jai paežiai nesupran
tamos liūdnas!ies. Pamėtė sa
vo supama isz rastos skepetos 
ir medinio szaukszto suproduk- 

i luotu lele, pasitaisė savo anda- 
rokaiti ir prisiartinus užklau-

I se:

irpasijudinau 
sudrėbėjo iszvy-

susitrauko

— Ko ežia žiūrai?
Vieton atsakymo pažiurėjau 

su pasigailėjimu in nuvargu
sia, sndžiuvusia, apie 12 metu 
amžiaus mergaite, kuri žiurėjo 
in mane temingai ir po tam vėl 
atkartojo:

— Ko ežia jeszkai ?
Veidas jos kaip tai skaus

mingai susiraukė ir tarė aišz- 
kiai su kokiu tai paniekinimu:

— Eik szen su manim... už 
penkiolika kapeikų...

Nesupratau isz syk. Atsime
nu kad lyg
baisaus, kruptelejau. Ji priėjo 
prie manes, paėmė už rankos ir 
drueziai ja prisispaudus prie 
savo kūno kalbėjo vienodu bal
su :

prijausdamas ka

ka taipgi. Na, oik-gi, 
Tylėdamas pradėjau

eik-gi! Negaliu asz 
iszeitinet ant nlycziu. Motinos 
jaunikis pragėrė mano andaro-

szvel-
niai nustuminet szalin nuo sa
ves, ji žiurėjo in man0 baimin
goms akimis. Susirauk© ir žiū
rėdama augRztyn liūdnai, vėl 
prabilo susprangintu balsu:

— Ka-gi tu darai. Mislini 
kad asz esmių maža ir rėksiu ? 
Nebijok! Pirma taip buvo, bet 
dabar jau nebijau...

Kadu iszvy<lo jog kalbini
mas jos pasilieku veltui, nu
spjovė ir atsitraukė. Atsitrau
kiau ir asz neszdamas szirdyje 
pasipiktinimą ir kartybe, o 
mislyso paveikslu žuvusio ne
laimingo kūdikio.

r ♦J-*'-
• ■ f

Skaitykite “Saule”

ji žiurėjo in -mau0 baimin-

pasipiktinimą ir kartybe,
• a • • S. V •

n *

,*•*♦*■
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Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
1 valgoma

<

8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

Szutinta Aviena su Miežiais.
1 švara avienos, Cj puoduko 

miežiu kruopu, 
szaukszta druskos, 4 bulves, 3
cibulius, Salieru virsznnes ar
ba truputi lapeliu.

Supjaustyk aviena i n mažus 
szmotelius ir pakepink su ci
buliu taukuose, kurie buvo nu
pjauti nuo mėsos. 'Pas pagelbės 
padaryti mėsa minkszta ir pa
gerins jos skoni. Supilk cibu
lius, mesa ir taukus in puodą, 
kuri galima uždengti. Pridek 
2 kvortas vandenio ir miežines 
kruopas. Virink povaliai per 
valanda ir puse. Tada pridek 
bulves supjaustytas i n ketvir
tadalis, lapelius ir druska bei 
pipirus ir virink dar puse va
landos.

Jautienos Szutinys.
1 švara jautienos, 4 bulves 

supjaustytas in ketvirta-dalis, tu daržoves reikia tik perszil- 
Viena ketvirt-dali peko žaliu dyti. 
žirniu arba 1 Meta žirniu, 1 
puoduką smulkiai supjaustytu 
morkvu, ’Szauksztuka druskos.

i Supjaustyk mesa in mažus 
szmotus ir pakepink truputi 
taukuose nupjautuose nuo tos 
mėsos. Virink povaliai 2-jose 
kvortose vandenio per 1 valan
da. Pridek žirnius ir morkvas 
ir virink puse valandos, tada 
pridek bulves. Jei žirniai isz 
bletos vartojami, tai pridek 10 
minutu priesz pabaigimu virti. 
Szutinys gatavas kuomet bul
ves jau minksztos.

Invfiirus Szutiniai.
Sztai kaip gali permainyti 

szutinius, kad padaryti invai- 
rius ir kad pritaikint prie sezo
no :

1. Mesa — Gali būti bile ko
kia ir truputis daugiau arba 
mažiau negu svaras gali būti 
vartotas. Vartok pigias ruszys, 
szonus, pasturgalius, kuklus 
arba krutinę. Ilgas, povalus vi
rinimas padaro mesa minkszta. 
Visokia pauksztiena irgi gera.

pasturgalius,

2. Bulves ir miežines kruo
pos arba vien miežines kruopos 
arba ryžiai, ar “ hominy “ ar 
makaronai gali būti vartoti.

3. Daržoves. Morkvos, ropes, 
cibuliai, žirniai, szabalbonai, 
kopūstai, tomates yra visi ge
ri, szvieži arba isz Metu. Var
tok tiek isz ju kiek norint.

4. Petvuszkos, salieru virszu- 
nes, cibuliu virszunes, lapeliai 
arba sukapoti saldus pipirai 
priduoda skonio.

< i

5. Daugelis atlikusiu daigiu 
gali būti suvartota — netik 
mesa ir daržoves, bet rykiai ir 
< < I i i n v* * >“hominy.

Kaip Virti Szutinius.
Visokias ruszis szutiniu rei

kia virti maždaug tokiu pat 
budu. Sztai darodjTnai, kuriais 
galima padaryti beveik viso
kias ruszis.

t:

ir'b

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA.
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Supjaustyk mesa in mažus 
szmotelius ir kepink su cibuliu 
taukuose 
mėsos, 
rus,
ir 1.1.) kvortas vandens ir

nupjaustytuose nuo 
Pridek druska ir pipi- 

iapelius (arba petruszkas 
•>

tada ryžius arba kokius kitus
javus jeigu nori. Virink apie 
valanda, tada pridek visas dar
žoves
szutini pusvalandi, tada pridek 
supjaustytas bulves, virink dar 
pusvalandi ir padek ant stalo.

Galima vartoti be ugnies 
virtuvą, indedaina'įneša ir dar
žoves tuo pat laiku.

Likusieji daigtai ir isz ble-

iszskyrus bulves. Virink

Pridek juos 15 minutu 
priesz padėjimu ant stalo.

Sausi žirniai arba szabalbo
nai turi būti jiamerkti pt*r įnik
ti ir virinti 3 valandas 
negu pridedi prie szutinio; 
ba, geriau, virink juos 
nakti be ugnies virtuve.

pirm 
ar
pe r

Mėsos Pajai.
Kitas geras būdas suvartoti 

truputi mėsos. Ar kada bandei 
vartoti pluta isz ryžiu, 
miltu koszes arba “hominy?

kornu 
f > >

Tas yra mažiau darbo negu pa
prasta pluta ir sutaupina kvie- 
czius. Paimk:

Keturis puodukus virintu 
kornu miltu, ryžiu arba 
miny,” 
max’ziu, 
pipiru, 1 valgoma szaukszta 
tanku, 1 švara žalios mėsos ar
ba at likusios mėsos supjausty
tos i n mažus szmotus ir 
szauksztuko druskos.

Tsztarpink taukus, 
suraikyta cibuli, ir, jeigu var
toji žalia mesa, pridek prie 
tauku ir cibulio ir kepink iki 
purus. Pridek tomates ir pipi
rus ir druska. Jei vartoji isz- 
virta mėsa pridiek prie pake
pinto cibulio su tomatems ir 
perszildyk. Isztaukuok bliuda, 
indek eile koszcs, paskui mesa 
ir dažala, ir uždeng eile koszes 
ant kurios uždėta szmoteliai 
tauku. Kepk puse valandos.

* Piemens Pajus.
Taip vadinasi mėsos pajus su 

kuris

puodukus
“ho-

1 cibuli, 2 puodukus to- 
t reczdali szauksztuko 
1 valgoma

I/.

pridek

sugrustu bulvių pluta, 
pa ko pinta s pecziu je.

Pabandyk virszminetus val
gius ir sumažinsi mėsos kainu.

f
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentist a s Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera farma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
inaszinos, daug gyvuliu ir 
paukszcziu, girna ir didelis 
sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduo<la 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu i 
laiszka atsiszaukite anl 
adreso:

miesje. Per 
szio

Peter Casper, 
R.F.D. Box 11 o 

tu

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bel! Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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suteikiam
Palaidojimu

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavimo, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dcszimle minutu. Telefonus 872.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios norą ligos bei viduriu sugedi
mo T Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, Mlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiun&k 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 8Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet bu
bu Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
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Žmona Neleido
Numirt

Gal vienas-kitas vargszas po 
revoliucijai sau minuos apsi
gyveno, o Jonui Snvicziui, tarp 
kit-ko, minu neteko. Snukiu 
neišliejo. Ir gyveno Jonas Savi- 
ciius savo buvusiam bute. Di
džiojoj Puszkaru gatvėj.

O jau butelis, piliecziai, kad 
jus žinotumėt! Vienas vardas, 
kad butas — kiekvienam kam
pe figūra prisiglaudusi. Bobute 
Ona — viena... bobute Tekle — 
dvi Petras Agurkas — trys... 
Tfu, Dievaži, liūdna skaityti!

Tokiam butelyje ir dar prie 
tokios profesijos, kaip Jono
Sflviczio — nreliorius ir dai
lininkas — niekaip nebuvo ga
limybes iszgyvont. Anadie bu
vo toks atsitikimas: bobute 
Ona savo sejono pndvlkom vi
sus ant iszkabos pagražinimus, 
kaip szluotn nuszhive. Va kaip 
buvo anksztu. Nuo to, gal, — 
Jonas Saviczins ir isz vargo 
niekuomet ne i sklisdavo.

Jonas Saviczins turėjo žmo
na. Brangi žmona Marijona. Vn 
tai bestija teiba! Tai yra, pilie
cziai, kitos tokios bobos visoj 
Sovietu Rusijoj nerasi. O jeigu 
ir rastum, tai be jokios amnes
tijos prie pirmos pažinties to
kias reiktu pasmaugt.

Jonas Saviczins ja 
vadindavęs. Gera Maryte, nėr 
ka sakyt. Mare. .Jog ka jinai 

vyru Jonu?
Jonui

Marvtc

darvdavo su savo 
Jinai velnias, ne boba. 
Snvicziui neleido numirt. Die- 

teisvbe! Baisiai 
Tiktai kad

kita ir pati apkul-

suprast.

ežia dar susirgo.

Na,

liūs, gėlės, 
tai su mus.

ramu.
prie

sūraus trokszdavo 
Vis suriu daiktu pra

SAULE”K
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KNYGYNAS ANT RATU NEW YORKE.
Vaikai isz Bronx, Now Yorko, iszsirenka sau knygas isz keliaujanezio knygyno, ku

ris važiuoja po visas vietas miesto, kur gyvena vargingesnį žmones. Tasai knygynas ant ra
tu yra padirbtas ant automobiliaus. Vaikai pasinaudoja isz tosios progos, nes in didesnius 
knygynus jiems labai toli.

1 nes

Juokingas Atsitikimas
I f

Ant Geležinkelio
b........

Ui! (am gnležinkelis! sako
V * 1Žvdns apsisei įėjus, kada lizino- ■ w • i i • •kejo bausme ant geležinkelio
kur pastate kontroleris, kaipo 
be biliido. .

Asz jums pasakysiu, jog 
lai ne verta Žvdiszkos fnrmnn- 

Ti’i- 
sybe ant Žydiszko vežimo pa
mažėl! važinojesi, bet be jokio 
pavojaus,

kos! I raukia toliau.

ba labai tamsu... 
4

in --->lap<‘, eupinoju sirdi —
sa

be jokio pavojaus,

pažiūrėt,

kaip primusztas, ir kojų nepa
judina. (r vis svajoja.

Kad taip man, — sako, 
— priesz mirti in gamtos prie
globsti iszvažiuot,
kaip viskas atrodo. Niekuomet, 
sako, nieko panaszaus nesu ma
tos.

Ir va pasiliko, gal jam dvi 
dar ar trys dienos pasvajot, 
kaip tokios aplinkybes invyko.

Mare prie lovos ir

------------------- ----------—----------— -----------

Iszejo jis in kiemą, 
kiemsargi Igną.

Kiemsargis sako:
Ponas Jonai, sveikinu su 

pasitaisė m u s ve i k a t os.
O Jonas pažiurėjo iii ji nuo

bodžiu žvilgsniu ir sako:
— Ignai, a Ignai. Duok pi-

Asz neatiduosiu, tatai

Sutiko Szposas
Muzikinis

Biednas žmogus mužikėlis, 
y už

neš

Prieina 
sako:

jie jokiu kunduktoriu. Žydelis 
pats suskaito pasažįerius ir ne 
skubina galva-trukcziais, kaip 
ant geležkelio.

— Tam kundiiktoriai, kon- 
trobieriai, 
daro armideri dėl žmonių, 
los kad eiela žeme dreba. Kaip

naezolnykai, toki
ro*

szunes inszokineja in vagonus 
ir tempe nekaltus Žydelius isz 
vagonu, szaukia bileto, o kaip 
ne yra biletu, tai turi dvigu’bai 
mokėti už tam szmoteli kelio. 
Tpfu! ant tam pared ko! Kaip

As eiipinoju su ranku galva 
mu- 

ir šlape! As supratau to* 
j.itis, ka mam* tam kontroleris 
užmuši!

Padariau didėli gevalt 
iitsidari’ dūręs, katros pirma 
jam ne .matei ir inejo vagzali- 
nis sargas sn liktorių.

— As pradėjai šaukt: Už
mušė mane! užmušė! — pradė
jau verkt. s

— Kas tave užmusze, s'mir- 
deliaii ?! — sakau in mane tasai 
juksas gojus. — Kelkis ir su 
manim pas ponu nacelnika.

— Kaip as galu kelti, kad 
kraujas no mane liejosi!

vanduo ka— Kvaily! tai 
tave apliojau!...

T i, k vailas gojus

I

I

! jam misli- 
na kad as cibulis kad jis mane 
lieja, as jau su juom nesznc- 
kejai, tiktai 'tiesiog nuėjai pas 
ponu nacelnyka, 
Mordku.

M ordkai
—- suriko pamatęs. 
Kalte du sz 

ir

radau tenbiednas Žydelis paskolina kam 
pinigus aid 50 paluku (proeen-

nes svetingas daržinikelis 
praže pas save turtinga, 
labai szyksztu kaimina in sve- 

pa vieži no 
niekas daugiau

a ahist <fu auclito) tai szaukia gevalt kad Žy
das sukcus — o czia ant gele
žinkelio, ka pasažiera nutvėrė 
be tikėto, tai Hope mokėti už 
szimta —- 
mideli!

prietelis Morke Kiksas, reika
lavome greitai važiuot ant vie
nu licitaciju, nu, ir ne turėjome 
smulku pinigu. Tam nace'lny- 
kas su ranka pakrutinu ant 
skambalo, tam subambėjo tre- 
cziu rozu,
šokome in vagonu. Mordke in- 
lindo jn tokiu kamarelu 
“afiu!”

nigu...
tikra teisybe. Dėlto, kad rytoj 
numirsiu. Tuo (arpu, Mare rei
kalauja. Nupraus! nabaszninka 
Ignai, irgi reikia pinigu.

— Iszeik tu,
Ignas. — Man, sako, in 
mielasai, baisu žiūrėt.

Ir Jonas toliau nuėjo. Iszejo 
Priėjo ligi Didžiojo

— Armirszti?
— Taip, 

mirzstu, Maryte... Mano kojos 
jau taip lengvos pasidarė. Buk 
kad nupulsia.

(> asz, — sako jam Mare 
tau netikiu. Asz, si 
daktaru pakviesiu. Tegu dak- iszejo tyliai, vos girdint: 
taras pasako. Tuomet, sako, ir 
nuspręsi m, ar tau mirti, ar k a 
kita veikt.

Ir va kvieczia jinai daktara 
isz komunalines ligonines. Ra- j 
joninis daktaras Joną Savicziu namo, 
apžiurėjo ir sako Marei:

kitaip, kaip po mano iszejimo 
netrukus numirsias.

Taip vn pasakė 
daktaras ir iszejo.

Ir tuomet Mare 
Joną savo vvra.

— Reiszkia, — sako 
isztikruju mirszti ? O asz 
tarp kit-ko, i 
mirt. Tu, sako, valkata, guli ir 
manai, kad dabar tau viskas 
galima? Meluoji! Asz tau ne
duosiu numirt! Va, žiūrėk tu 
man koks turtingas szunsnu- 
kis atsirado — nusprendė nu
mirt ! O isz kur tu, ledoke, gau
si pinigu, idant numirt? Dabar 
pavyzdžiui, naliaszninka nu- 
praust ir tai pinigu kainupja.

Czia geraszirde bobute Ona 
iszcina pirmyn.

— Asz, — sako, — nuplau
siu. Asz, sako, Jonai, tave nu
plausiu. Tu neabejok. Ir pini
gu asz nuo tavęs už tai ne cento 
nepaimsiu. Tatai, sako, pilnai 
dieviszkas darbas 
nabaszninka.

Czia, žinoma, Mare ant Onos 
užsisėdo.

— Aha, 
prausi ? O, 
pavyzdžiui,

sako, 
sako Jonas,

sako tykiai 
tave,

in gatve.
— J prospekto. Atsisėdo ant tnm-

iko, tuojau I bos. Norėjo garsiai suszukt o

Piliecziai, mirsztu.

ežius ir gausei jin 
Szvkszt uolu i 
nciszpuoli, kaip tiktai užprą- 
sziti pas save biednu daržini- 
keli iii sveezius, ant ateinan- 
ezios Nedelos pas tureziu szyk- 
sztuoli pašildavo ir 
visokiu daigiu ant ] 
nes priesz ateinant sveczio, pa 

tarė iri

prikepi- 
priėmimo,

gailo szyksztuolui, ir
paežiu: 1

A r žinai ka, Agota
tujii geru daigtu del

, gaila
tokio

Kasz-kas padėjo jam ant ke-jskarmalaus! Paslėpk viską nuo 
liu pinigu. Paskiau dar ir dar 
daugiau.

Nakties metu .Jonas sugrįžo
• Piirojo jis inkaites ir vi

lnas snieguotas. Pare.jo ir atsi
sako, blogai. Ne guli* jis ant lovos...

Jo rankose buvo pinigai.
Mare norėjo, snskaityt — 

rajoninis Į davė.
— Nejudink — 

szvariom rankom.
Kita diena Jonas

— j kilo. Vėtei pakosėjo, apsirengi*.
, iszejo in

prieina m

Y

l

I

ne-

sako, —— ne*
Dar maža.

vėl e i pa

dier

stalo ii pastatykie biski svies
to ir padėklo duona. Bus inva- 
les del tojo skarmalaus! Padek 
žasi adgal in pecziu, d.ežra pa
dek in szepa, pi ragus ‘in stal- 
eziu o uzbona in užpeczki.

Pati tai vadari o szyksztuo
li s džiaugėsi isz to savy iszmis-

pi ragus in štai-
V ! i <• •
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neduosiu tau nu- ’gatve.
sako, ir, iszsketes rankas

Nakczia vėlei sugrįžo su pi
nigais. Suskaite rinkliava ir 
atsigulė.

J’reczia diena irgi tas pat. 0 
ten ir nuėjo ir nuėjo — žmogus 
ant kojų atsistojo.T - -
nedave numirt.

Va ka padare Mare V

Suskaite rinkliava

Kaip ir nenumirė. Jam Mare

tiko, pilnai
— iiupraust

f

— sako, . — api- 
sako, grabas? O, 
vežimas? O kuni- 

Tfu ant jus vi

ako, grabas?

szimta ir da turi ar- 
f

Asz viena karta ir mano

mudu painu želi, in-

tokiu
as palindau po sole-

lo, ne žinodamas, jog daržiny 
kas incjas.in, priemęipa viską 
mate pro praviras dilias ir vis
ką girdėjo.

Po valandai ineina biedno- 
kas in šluba szyksztuolio pri- 
.___ ,1 pra-

priemeqia viską

valandai i neina

Išžiok i as nevos szi rd i ng(i i 
dėjo sveikinti ir klausinėti kas 
girdėt ?....

Biedniokelis
koti, jog jam navatnoi atsitiko 
ateinant in ežiom

Szyksztm/lis klausė kas tai 
galėjo būti? o biedniokelis pra
dėjo :

pradėjo pasa-

|U
o 

liu ka ant jos sėdėjo keturios 
žydelkos su labai platum sle- 
bem. Ant vienam stacijos pasi
darė didelis givalt:

Menelikas! Menelikas!
— Vis ist a Memeli k! — as 

klausiu tos vienos Žydelkos, 
ka as nežinojau, kas tai yra.

•*•— IStiHl —** sako * (Insist a 
kontrole!’ a ganeff! tai ne jokis 
is valaku Abisincikas.

— Ui, man drebulys paėmė. 
Vs mislinau kad tai buvu abi-

tOH

.i

siusikas ir norėjau pamatyt, o 
ten buvo bjaurybe rėksnys ir

llei jus Tamakves bobeles 
negerkite, 

Taip daug neuliavokite,
Tokis gyvenimas tai jau , 

negerai, 
Vaikai apskretę ir murzini, 
Kad žiūrėti ant ju neguli. 
Motereles pasitaisykite,

Apie save ir grinezia 
apsivalykite,

Ba kaip da karta dagirsiu, 
Tai da smarkiau užkirsiu. 

# ♦ <
Kokis tai Springvales 

ilgakojis, 
O geriau pasakius, sliebakojis, 

Susirinko kaži minkai, 
Isz pradžių buvo gerai.

ii r susinipeziavo.
Badai ilgaji užgavo, 

Tas laukan iszejo, 
A kmeni pasijeszkojo, 

Pas Įauga atėjo,
Su akmeniu skambtelėjo. 
Ant stalo lampa stovėjo, 
Ir ta tuojaus suteszkejo. 

Tai matai ilgakoji-garni, 
Laiko visi tave už kvaili, 

Kad būtumei protą turėjus, 
Nebūtumei to padaręs, 

Gal proto neturėsi niekados, 
O tai vis daro tavo ilgos kojos. 

• • •
Po La k ava na slankinėjau, 

Apie viena musztyne girdėjau 
O musztyne buvo didele,

Mat, po kėlis dolerius pragėrė. 
Ant galo tarp saves susi remi 

Sienos sudrebėjo, 
Langai suskambėjo, 

Peczius ant vietos 
neiszsistovejo, 

Nebagelis parvirsi turėjo, 
0 stalas ant drebezgu subyrėjo, 

Sumuszti ant žemes gulėjo,

sako Mort- 
vienak u s 

akia.
— Ne varvali nokite 

Žydiszkai! szaukia ponas 
czelnvkas.

As jam perprašiau labai gra
žiai, nes ųamislinau, jog jam

mirkezioja su

ežia
na-

ne keneze Zvdu.
Nu ir ka ant to pasakysite! 

Turėjom abudu su Mordkum 
užmokėti po sesis rublius ir ka- 
eiku! Ne atleido ne kapeikos!

Nu, ale su tam Atordku 
siekčiau buvo kaip su manim. 
Jam priesz kontroleri pasika- 
voju ant stogo vagono, tikrai 
jam ne gerai padare kad ne at
sigulė !

— Jeverci! — suriko tuo
ju us kontroleris, kaip ten ji pa
mate.

y

• ?

sau J ponas
Baisiai stenėjo.

Net ruime susmirdejo.
Tai mat už savo pinigus, 
Nusiperka skaudžia liga,

Ir da bledes padaro, 
Kaip prigėrė be galo.

Vyrucziai negerai,
Bus szlektai, 
Pamatysite,

Kaip gala susigraibstysite 
Jaigu nepaliausite.

Bloga ateiti sulauksite, 
Ant ateities nepaisote, 

Sunkaus uždarbio neezedinate 
tPasigere muszatcs, 
Kaip žvėrys ėda tos. 
Gero nėra tarp savu,

. • • r*tik taip vadinasi, ba labai Žy
delius muczino.

— As guli pamaži ir misli- 
nu sau, ka ton Mordka veikia, 
o vis žiurau per plysleli stebiu 
t n Žydelku.

Žiurau: Memeli kas... tpfu! 
norėjau pasakyt gorias kontro
lerius, vaikszczioja per pasa- 
žierius ir gražiai prašo paro
dyt bilclus.

Ateina pas namu keturis Žy- 
dclkas ir žiuri bilėtus.

as ne >

— Ka ponas kontroleris no 
manės reikalauji! —klausia 
jojo Mordkus.

— Ka tu ten darai?
— Važiuoju 

kontroleriam
— Nulipk!
— Man cze gerai! — Įiasa- 

ki Mordkus, — o drebėjo kaip 
kruopos puode.

— Tuojaus nulipk! — pa- 
szauke kontroleris.

— Ne bijok ponas,
nulipsiu! As noriu szviežio oro!

—r Parodyk bileta!
— Kam biletast Juk asz ne 

sėdžiu vagone.
Kaip jaim taip pasaki, rik- 

tik masinas sustojo, ant staci
jos pasidarė riksmas, kontro
leris, nacelnikas ir kundukto* 
riai padare medžiokle, kaip ant 
pasiutusio szunies. Mordkus 
norėjo pabėgt, nupuolė no va
gono ant žemes, įsuku sau du 
dantis, užmušė kete, nulauži 
uosi ir kairi aki užsimuszc...

Ar tai gali būti tokis gevalt 
ir razbajus ant geležinkelio.

Dabar mudu su Mordkum vi
sada važiuojem be bileto, pri- 
gauname visada kunduktoriu 
ir visus naczelnykus, ba mudu 
savu (rotu ne galim dovanoti.

— Sztai ateinant, no 
jusu namo, 
baisei ilga kirmėle, 
kaip tosios deszros szepoja 
galva turėjo taip dldelia, kaip 
tasai uzbonas, 
alum! Kaip
dideli akmeni

su savo 
vyru. Žinoma, koks-nors rajo- 

szia apy- 
nusijuok- 

sias. Pasakysiąs, kad moksliu 
esą žinomi tokie faktai ir kad 
Mare ežia nieko nereiszkia. Bei 
gal, moksliu ir, isztikruju, to
kio faktai nežinomi tacziau Jo
nas Saviežius ir ligi szi'ai die
nai esą gyvas. Ir net kasdiena 
vakare sėdi sau sveikutėlis ant 
prospekto, kampe Vaiksztyniu 
gatves, ir tykiu balsu 
piliecziu paskolos.

O žinote ka ? Jog szita atsi
gulimu iszaiszkint ir

> 
išželiant in

nuo

ainis teib-medikas, 
saka perskaitęs, tik

toli 
miegojau ant kelio 

taip ilga, 
» o

užpeezkija SU 
vyreli pagriebiau 

, kaip ta kepta 
žasi pecziuje su tuom akmeniu 
suteszkinaii galva ir taip susi
plojo kaip tieji pyragai stal- 
cziuje!

Szyksztuolis,
praszo

M emeli kas...
T

Gero nėra tarp savu 
Tarpe jaunu, 

Ir vaiku.
Ir tarp musu dukrelių, 

Nes iszrodo ant beždžionių, 
Ne ant žmonių.
• • ;

Ana dienu Mahanojuj strytu 
ėjau,

Per pėdo komedije regėjau,

Tame 
Žydelkos pasijudinu, pasidaro 
dulkes no tam ilgu stebiu, in- 
lindo man dulkes in uosi ir as 
padariau: o-kicb!

— Kas czia
klausia ponas kontroleris.

— 'fai as,

suciaudi? —mato jog ne- 
nusidave szposas ir jog 
niekelis žino apie viską, liepc 
paežiai viską ant stalo sudėti ir 
paviežino biednio'keli kaip rei
kia.

bied-
ponas kontrole- 

riau! — pasakė viena tam Žy
de Ik a su said um balsu.

sako kita Žydelka.
—t- Ta<l girdėjau baisa 

isz kitu sali — sako tam kon
troleris. , t ,

— Ponas kontroleris turi 
žinot, kad mum labai puikios 
ponios! — szauko visos ketu
rios.

Mikulis per daug namines eme, 
Tai vaikine ant said Voko veme. 

Oi, riaugsejo ir dejavo, 
Mislinau kad galu gavo. 
Ak, tu žmogeli biednas, 

Jaigu taip darytu kožnas, 
Tai visus isz czion iszvarytu, 

Ne padu nesusziltu.
Kaip kiaule geri, 

Pinigus kaip in bala beri. 
Apt rytojaus dejuoji ir verki, 

Tiktai sau 'liga nusiperki, 
Jaigu neturi goryme cienios, 

Tai mesk geryma ant visados, 
, Ba kaip viską pragersi, 
Turėsi kenst, ne valgyt ka 

neturėsi.
Niekas nieko tau neduos, 

Ne sjstorninkas ne’barguos, 
O ir ubagaut negalėsi, 
Nes nieko nelaimėsi. 

Ir ant galo badu padvėsi. 
Taigi naujienos ne kas 

Tegul bus ir viskas.

tikima
mediciniszkai, mokliszkai. Gal
Jonas Saviczins, 
gatve, perdaug nuo susijau
dinimo suszilo, sukaito, ir liga 

prakaitu in virszu

gtuųir misz’ios?
su! Asz jam neduosiu numirt! 
Tegu pirm-visko pinigu užsi
dirba... Užsidirbk, .Fonai, ’ant 
grabo, ir nors du kartu mirk — 
žodžio nepasakysiu.

Nuo szitu žodžiu Jonas SavL- 
czius net pabalo.

Kaip-gi, — sako, — taip 
Maryte? Ne nuo manes gi tatai 
mirimas, priklauso. Be pinigu 
girdi, #Maryte, asz 
Kaip-gi taip?

— O taip, ■— sako Mare. — 
Neiluosiu ir gana. Vakare, žiū
rėk, kad butu man pinigai. Eik, 
kask žeme, o ingyk. Ir užbaig
tas kriukis.

— Gerai, — sako Jonus 
asz jau eisiu, papraszysiu.

Ir ligi vakaro, žinote, gulėjo 
Jonas. Lyk kad apmiręs, net 
alsuot buvo paliovos. O vakare 
pradėjo ruosztis. Pakilo nuo

rri

isz jo su 
iszejo.

A bei na i
————v

važi, mano 
kenksminga boba, 
nesi kandžiojo. O gal, ir kan
džiojo. Velnias ja neinate. Ten, 
kur kokis vaidas, ten, kur vie
nas kita snukiuoja, — Ten, žiū
rėk, ir Mare. — Jinai nardo, 
kaip žuvis vandeny, kaip mei
tėlis purvyne voliojasi. Kai-ka 
pakursto, o 
daszina.

O tuo tarpu, pragyveno jinai 
su Jonu Savicziu beveik pen
kiolika metu. Teisybe, peszesi, 
nėr ka sakyt. Kita karta ligi 
krauju snsimuszd-avo, bet taip, 
idant per daug stambiu pesz- 
tyniu, arba užmuszimo — ne
buvo. Vig-gi, kaip ten nebutu, 
Mare suprasdavo, kad Jonas 
Saviezius kitokios ruszies žmo
gus. Ir tikrai jo gabumai buvo 
be galo dideli. Kita karta toki 
paveikslą nutepa — negalima

Vienu žodžiu, buvo
spccialis dailininkas. Ir prie to 
rūpestingas ir darbsztus. 
nesisekė. Labai skurdžiai žmo
gus gyveno.

Skurdžiai žmogus gyveno, o
O priesz tai,

kaip susirgt, urnai eme ir nusil
po. Ir ne tai, idant jis koja ne
galėtu pajudint, o nusilpo, kaip 
czia jums pasakius, dvasiszkai 
ir psichologiszkai. Jis del kito, 
lengAo gyvenimo liūdėjo. Pra
dėjo jis sapnuot visokius laive- 

nast uiti jas, kokius 
t) pats tapo tykus,

baiksztus, užsisvajojęs. Vis už
sigaudavo, kad ju bute esą ne-

Ir delko, girdi, bobute 
Ona lyg kad dramblys 
krosnies vuiksztincja. Ir delko
Petras Agurkus kasdien, girdi, 
birbinąs su balalaika.

A’is trokszdavo ramumo. Na, 
tiesiog žmogus ruoszes numirt. 
Vis ko tai 
užkasti,
szydavo, pavyzdžiui, silkes.

Tai va, antradieny jis susir
go. trceziadieny eme silkes

k et v i rt a (1 i en v M a r I - 
joną ant jo ir užsisėdo.

— Ir delko — sako — tu 
atsigulei ? Gal, tu tyczia atsigu
lei. O isz kur asz galiu žinot. 
Gal, tu darlx) nenori dirbt ir in 
liga insimetei.

Jinai, žinoma, pieluoja, o jis 
tyli.

“Tegu, — mano sau, — boba 
liežuviu tabaluoja. Man dabar 
vis-vienu. .Faucziu, piliecziai, 
kad veikiai turėsiu in Abrao
mu važiuot.”

O pats, žinote, visas dega 
nuo karszczio, kliedi ir nakczia Ivc. Ir baisus iszejo: Nosis plo- 
blaszkosi ant lovos ir užmigt nutolo, rankos, kaip szakaliai, laidotuvių, 
negali. O diena guli nusilpęs, ir kojos vos žeme siekiu.

trceziadieny 
praszyt, o

numirsiu.

, —

lovos, pakosėjo ir iszejo in gat-

Jiji turi agraisi katap—

nežinia.
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6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 

Greitai veikia. Gau.ite aptieko.e

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa, 
Bell Telefonas 172

—— ♦ ■■ ' ■

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

iHzbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

j voseliu, krikaztynin ir 
kitiems pasivažinėjimams.

X

t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kimus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcacliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Ka daryt, turite kelt — 
sako tam bjaurybių.

Žydelkos pradėjo 
kent role ris bartis,, .j 
mano nelaimes Žydelkos atsi
kėlė!

>!

bartis, 
nu, ir ant

N u, tu galubęik! CAPITAL STOCK 1125,000.00 <
SURPLUS IR UNDIVIDED J

PROFITS >623,808.62 <

C'

D K. RĖKLAITIS 
Li.tuTi.zka. Graboriu. 
Laidoja numirėliui) pa-

4 gal naujausia mada ir 
r 'mokslą. Turiu pagelbi- 

ninke moterems. Priei
namos prekes.

M 0 W. Spruce St., 
MAHANOY CITY, PA.

< H AIIKKTNT. ,
TAHAQIlA.l’A.

f 'r'1'’1 jHl

t

f
l« t

iO' Ikii'-ill

- sako 
saldžiai in mane kontroleris— 
(kad jam taip saldu but ii gerk
lėje!)1— parodyk bileta!

Ak padarei kaip iiobilis, pa
krutinau bis-iki akimi, pasidari 
man labai salta, paskui vėl bis
ki šilta kad neturu bileto ir 
si dariau kaip negyvas!

Kas paskui pasidari — as ne 
žinai. Pabudau, kaip jau masi
nu ne eina ir nieko ne matai

. ’ ■. j ■ ■' 1' ■ 1

pa-

■Ii t

•«

Mokame 8-czki procentą, ant
sudėtu pinigu. Procente pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 

, turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar malas ar didelis.

G. W. BARLOW, Proa. , 
J. FERGUSON. yica-Pres. ir Kas.

r

SKAITYKITE "SAULE”
I
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' ŽINIOS VIETINES
— Julijona, duktė S. Les- 

czinsko, 536 W. Mahanoy Avė., 
14-ta diena szio menesio užbai
gė mokslą norses Pennsylvani-

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU ISZ LIETUVOS4

i

Frackville, Pa. — Visi Lietu- 
viszki Politikiszki kliubai mie
ste susivienijo in viena drūta 
kliuba ir darbuosis isz vieno in 
kuri pakvieczia insiraszyti vi
sus ukesus, ne tik vyrus bet ir 
moteres idant tokiu budu su- 
drutint savo 
t v be. *'

f ii

jos Universiteto ligonbuteje, 
Filadelfijoj. Ant užbaigimo pa- 
sėkmingo mokslo pakvietė sa
vo teveli ir sesute Stanislova 
dalybauti tam džiaugsme ir 
abudu nuvažiavo in Filadolfi- 
je atlankyti |»nna Julijona.

— Nedėlios vakara susidūrė 
automobiliai ant kampo Cata
wissa ir Mahanoy Avė. Pirmu- (Rm. sudideliu langu Zatavec-

kio sztoro kuri iszkule. l’ž tai 
likos aresztavotas ir turės už
mokėti už papildyta bled ja.

politikiszkn dru-

— Juozaa Katilius, būda
mas silpnu nuo namines, susi-

■

•i

i

fįll

9 •

I

ui
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prigulėjo prietine masziua 
Juozo Matusako isz Shenado- 
rio, o antra prie Jurgio Jago- 
dzinskio isz McAdoo.Ant giliu
ko nieko nesužeidė bet maszi- 
nos likos sugadytos. Kas pa
rodo, kad neatbūtinai turi ant 
szio kamjx> būti žiburis.

— Panedelije priesz piet 
kylo ugnis hotelije Daminiko 
D’Amico, 215 E. Center uly- 
czios. Liepsna pasirodo4mt an
tro laipsnio. Pati D’Amico ir 
duktė tame laikė gulėjo lovoje 
serganezios ir turėjo būti isz- 
ncsztos pas kaimynus. Visi ug- 
nagesiai suvažiavo gesinti ug
nį. Bledes daugiau padaryta 
per vandeni ne 'kaip per lieps
na.

Minersville, Pa. t Stanislo
vas Butkeviczius, 53 metu, 
gyvenantis ant North uliezios 
mirė po ilgai ligai. Paliko pa
ežiu ir keturis vaikus. Laidotu
ves atsibus su bažnytinėms 
pamaldomis Ketvergo ryta.

Gerai žinomas del dau-
Jcsse Webb,

metai adgal persikėle in Fila- 
delfije, mirė Panedelio ryta. 
Lavonas likos atvežtas pas

kuris keli

mirė
likos atvežtas 

broli in miestą isz kur atsibus 
laidotuves.

— Kzv. Juozapo Bažnytinis 
(’heras, laikys Dideli Baliu, 

. Panedelyje, 19 Lapkriczio Nov. 
Norkevicziaus salėjo, prasidės 
8 vakare.

— Pacziule Antano Ardic
ko, augytojas paukszcziu lx*ik- 
said, «|>dovanojo savo Antanė
li patogiu ir drūtu šuneliu — 
pirmutiniu. Antanas jau iszda- 
lino kelis baksus cigaru o 
dukas ir bobute vaikszezioje 
szypsodami isz “ nasledniko.”

Daugelis anglekasiu kn- 
iszvažinejo

4 4

*

ii ie-

nasledniko.

rie iszvažinejo kitur jeszkoti 
darbu pradeda sugryžti in ka
syklas kada darbai pasigerino. 
Tieji kurie sugryžo sako, kad 
geriausia gyventi 'kietųjų aug
liu aplinkinėse, nes žmones sve
tingi, gyvenimo padėjimas 
daug geresnis ir uždarbiai ge
resni.

■ Seredo.s ryta k u n. Czes- 
suna su pagelba kun. Duobinio 

isz Shamoku ir kun. Karaliaus 
isz Lietuvos suriszo mazgu mo
terystes pana Ona, duktere 
Petro Baronu, 603 W. Pine uly- 
ezios, su Juozu Konsevieziu. 
Veselka atsibuvo pas nuotakos 
levus po tam jaunavedžiai isz- 
važiavu Mint “ 
nes. ’ ’

saldžios kelio-

X: ♦ «
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NEW YORKA
Nedelioj, 18 Novemberio

Specialia Train** Subato* Naktį
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Shamokin 
Mt. Carmel 
Ashland
Girardville . 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua .

• ••••••••• 
ee«e*e«eeeoee 

eeeeoeoeeoeo
• eeeeeeseeee

Ryte 
12:01 

.. 12:10 

.. 12:47 
12:55 
12:85 
1:16 
1:45• ••••••••••••

New Yorke pribus Liberty St. 6:85 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time. - - ------ —
▲nt Keadingo Geležinkelio

kaip žmogžn-

KAVALIERIUS NUŽDE 
SAVO KŪDIKI.

Biržai. — Karjuomenes tei
smo sesija Biržuose, sziomis 
dienomis nagrinėjo dvieju bro
liu Leono ir Kosto But end, gy- 
venaneziu Papilio valscz. Skre- 
biszkiu v. bvla 
dzin.

Vienas isz ju, Leonas Buto
nas, draugavo su p-le A. V., ža
dėjo vesti ir prigyveno kūdiki. 
Kimus kavalieriui gadina var
dą. Nutaria atsikratyti. Prikal
bina broli Kosta Butėną nau
jagimi nunuodyti.

Kostas pildo brolio praszy- 
ma ir szarmu nunuodija.

Žmogžudystę iszcjo vieszu- 
mon ir broliai Butėnai atsisėdo 
kaltinimuju šuoliui.

Kariuomenes teismas Leona 
Butėną nubaudė 11 metu 3 men 
sunkiųjų darbu kalėjimo,
Kosta — szeszeriais metais pa
prasto kalėjimo.

o

Mount Cannel, Pa. — Jurgis 
Novak, 55 metu, randasi Asb- 
lando ligonbuteje su perszautu 
pilvu in kuri szove policijantas 
Jonas Cannon. Kulka likos isz- 
ymta per operacije. Jurgis par
ėjo namo užsigėręs, iszvare pa
ežiu ir szeszis vaikus laukan. 
Kaimynai paszauke policije, o 
kada Cannon atėjo suimti 
Jurgi, tasai pagriebė kirvi no
rėdamas policijantui perskelti 
galva. Cannon paleido szuvi, 
pataikindamas in pilvą, bet 
pirma pats aplaike žaiduli in 
ranka apsisaugodamas nuo ypo 
ir buvo priverstas szauti savo 
apgini me.

KARISZKIS NUSIŽUDĖ.
Kaunas. — Szancziuose nusi

žudo 5 pėstininku pulko virszJ- 
la Bronius Gedeika. Smulkme
nos dar nežinomos. In nusižu
dymo vieta tuojau nuvyko ka- 

tardytojasriuomenes teismo 
maj. Matuleviczius.

GERI ŽMONES.
Utena. Spaliu 4-ta d. Utenoje 

buvo didelis turgus. Daugelis 
žmonių isz turgaus važiavo na
mo visai pasigėrė. Taip pat 
mieste teko matyti dvi jaunas 
mergaites, kurios būdamos la
bai girtos koliojo praeivius. 
Kažkokį žmones insivede jas in 
butą ir daugiau jau jos gatvėje 
nepasirodė.

met u
NAUJAS TEATRAS.

Sziauliuose manoma suor
ganizuoti nuolatini teatra, ku
ris tam tikrais laikotarpiais ro
dytu scenoje visuomenei geru 
veikalėliu. Tifm tikslui iszrink- 
tn isz 5 asmenų komisija, kuri 
paruosz teatrui atatinkama 

gavimu
teatrui 

statutą, rūpinsis buto 
ir visais reikalais!

apvaikszcziojiina, 
buvo

apvaiksz- 
a t si žymėjo

PLESZIKU DARBAI.
Virbalis isz 1 in 2 diena Spa

liu m. keli pleszikai insilauže 
per langu in krautuves savinin
ko Sz. kambari ir isznesze ten 
buvusi stalu su
Stalczuje buvo auksinis 
rudelis, žiedas ir pinigu; viso 
apie 4000 litu vertes. Du pleszi- 
lis pinigu. Kur padėjo kilus 
daiktus ir pinigus, neprisipa
žino.

visu turtu, 
laik-

Gary, Indiana. — Lapkriczio 
111a diena, szio miesto Lietu
viai turėjo dideli ir iszkilmin- 
ga apvaikszcziojiina deszimts 

sukaktuviu užbaigimo
Kvietines Kares. Apvaikszczio- 
jime dalyvavo apie penki szim- 
tai ypatų. Užbaigus apvaiksz- 
cziojima, buvo pagaminta pui
ki vakariene bažnvezios svotai- e
neje. Po vakarienei buvo pra
kalbos, kalbėjo vietinis klebo
nas J. S. Mortisziunas ir Niek 
Valasina, vietinis Lietuvis ad
vokatas, kuris tarnavo Ameri
kos kariumeneje laike Kvieti
nes Kares.

Užbaigus
vakariene ir prakalbas, 
szokiai ir balius.

Garės Lietuviai 
cziojime tinkamai
kad Amerikos Lietuviai daug 
prisėdėjo prie pereitos Kvieti
nes Kares ir kad teipogi nema
žai Lietuviu buvo sužeistu ir 
užmusztu musziuose ant Fran- 
eijos žemes. Daugelis Lietuviu 
kareiviu taipgi yra palaidotu 
ant kares lauku Francijoj.

Korespandentas.
■ i r ■■■

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Dideliems ir gana skan
dalingiems nnotikiams pasibai
gus, apskrities teisėjai paskyrė 
du Lietuviu mokvklos direkto
riais: Juozą Molitoriu ir Stasi 
A. Kupstą, Frano Kupsto sunu. 

|A. Kupstas iszrinktas/iždinin
ku su alga $2,500 mojams.

— Czia 
nuotikis kad vyras reikalavo 
persiskyrimo isz savo žmonos, 
kuri ji apleido du metu draugo

Ijiedviem iszgyvenus.
Povilas Anstted ir Boruta An- 
stted Padolskiute. Mat, jis mė
gino greit persiskirti, kad galė
tu savo ūki parduoti. Žinoma, 
gavo, nes jiedviem gyventi jau 
buvo negalima, nes nesutiko ir 
szeimojo vaidijosi.

— 47 metu 
szirdies ligos, 
Karpavicziene; 
bažnytinėmis apeigomis para
pijos kapinėse.

— 39 metu amžiaus del 
plauoziu uždegimo, mirė Jonas 
J. Smaidžiunas; palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms parapi-

buvo juokingas 
v v ras

Yra tai

delamžiaus, 
mirė Marijona 

palaidota su

Kur 
pinigus,

APMUSZE.
Szkevonys (Alytaus aps.). 

Spal. 8 d. pik P. Kamarauskas, 
grįždamas isz turgaus, pasivijo 
pilieczius Laukeviczius. Jis lie
pė jiems sesti in vežimą, ir nu
sivožęs in miszkeli juos gero
kai aszveito. Priežastis — szei- 
my n i 11 i a nesus i p ra t i ma i.
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NAUJAS BUDAS UŽBĖGTI 
ASZAROMS.

Szis kareivis, kuris turėjo 
tankiai lupti cibulius sumano 
nauja būda užbėgti aszaroms, 
panaudodamas gazine maska. 
Jisai patarė visoms gaspadine- 

jos kn pi neap. Buvo SLA. 35 kp. lems naudoti maskas o apsisau- 
isz amato, kriau- gos aszaru kada naudoja c i bu- 

' ... . liūs. . . ,
nariu, ir
ežius. — V.

i *
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I
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SZKOTAI ATLANKO LOURDO STEBUKLINGA VIETA.
Ana diena 60 tukstanezi u Szkotn atbuvo kelione in Corfin Grotto, apvaikszcziot szesz-

DIEVO APVEIZDA

ta metini insleigima Lourd’o koplyczios. Paveikslas parodo ceremonijos prie stebuklingos 
vietos,

MILIJONAI NEATNESZE 
DŽIAUGSMO SZIAI 

PŪRELIAI. •

Žurikas, Szvaicnrije. — (lai 
žmonių apsakymai yra teisin
gi, kad didelis turtas žmogui 
neatnesza laimes ir džiaugsmo 
ir tas iszsipildo ana diena czio- 
nais.

Eugcniuszas Maggi ir jojo 
pati, atome sau gyvastis isz 
priežasl ies

gyvenimo

atėmė sau
neramumo ir

ant szio
įmo

bodumo 
svieto.

Maggi turėjo tik 52 metus o 
jojo pati 4$tfmetus. J uju turla'i 
isznesze gal ant, daugiau pen
ki u milijonu doleriu. Toji pora 
buvo apsiVedus daugeli metu, 
bet džiaugsmo sziam gyvenime 
neturėjo — nes neturėjo vaiku. 
Negalėdami ilginus nnkensti 
nuobodumo, nutarė abudu mir
ti per g 
rado.

Juk
isz t uju 
vargszus ir iszdalinti milijonus 
ant lalhlaringu tikslu. Kam da
bar liks milijonai ? Giminiu jo
kiu neturėjo, todėl valdžo kon
fiskavo turtą.

aza, kur juos tarnai su-

Opalojo tureli linksmybe 
milijonu szelpdami

■v

KIRMĖLĖ KŪDIKIO 
LOVOJE. ATSAKIMAI.

%

rf*'

Vakaras.

žeu-rau-

Isz žverineziaus 
k i quel e kurios 

bet ne

su t upe pauksz-

pusigereti.

Raudona saulute 
jau seniai užlindo už tamsaus 
miszko, tik dangus 
donuoja tame kraszte, kur nu
sileido saulute. Ramu. Nusidir
bę žmones, ramiai sau ilsis. Su
gulė žvėreliui,
toliai cziulbuoneliai.

Mažas Vincelis, sukalbėjęs 
poterėli, rengėsi gulti, bet gra
žuma vasaros nakties privilio- . 
jo ji prie lango
A’ieszpaties Dievo grožybėmis.

Priesz Įauga augo didele se
na kriausze. Joje perėjosi mažr 
pauksztycziai. Kiaura diena 
pauksztycziai linksmai cziulbe- 
jo gaudydami museles ir vaba
lėlius. Dabar jie ramiai ilsėjosi 
sutilpo lizdelyje. Gerai žinojo 
ta lizdeli Vincukas. Geras bū
damas, jisai niekados nedras
kydavo naudingu paukszteliu 
lizdu. Jisai drausdavo net ir 
kitus vaikus draskyti lizdelius.

Per atvira Įauga Vincelis gė
risi nakties ramybe. Tylumoj 
lyg kas suszlamejo. Sulaikęs, 
alsavimo, insmeige akis in au* 
ganezia palangėje
Ugi, žiuri — didelis rainas ka
tinas asztriais nagais kabinasi 
iii medi. Nieko ne laukdamas, 
szoko Vincui is pro duris, nube- 

in sodeli ir iszvijo katinu

kriauszo.

Vilnius. —• 
paliego didele 
(hižiurelojai jeszkojo, 
galėjo surasti. Tame laike ma
ža dukrele Vasillauckn, inejus 
in savo kambari. su baime pa
regėjo susisukusia kirmėlė gu- 
linczia' ant josios loveles. Ant 
riksmo kūdikio subėgo szei- 
myna, bet kirmėlė pasislėpė.

Vasiliauckai. bijodami kir
mėlės, ta nakki nuėjo gult ne
miki 
girdo 
greitai

Eor<‘st Git y, l’a. — 
, savo laike 

bus patalpyta, nes pirma reike 
pataisyt.

S. M. P. Pittston, Pa.

Geo. G.
Aržiu už dainelių

—- ^1 ei- 
dzin duoti man patarimu arba 
iszaiszkinima ar yra pekla ir 
kur ji ji randasi ? —

Žmogau, ineikie in 
I asijeszkok, o surasi 
ka turi: pekla ar
pats esi sutvertojum savo szir- 

rojaus. 
“kokiu 
kelio

irede. Apie pusiaunakti isz- J.'.)’' Paklos ar
slankiojimu,kirmėlės

uždeger žiburį ir užtė
mi no Ikaip kirmėlė slinko prie 
juju lovos. Pagriebė szmota ge
ležies užmusze kirmėle.,keliais 
y pa i s.

DIDELIS BALIUS!

save ir 
savyje ta, 

dangų, nes

netikėtu prieszu ir

go
isz kriauszes.

Panasziai Viešpats Dievas 
sergsti ir žmones nuo visokiu

nelaimiu,
tiktai mes ne visuomet mato
me ir suprantame ta Vieszpa- 
ties Apveizda.

MALDAKNYGES
No. 185 Baisau Balandėlis arba 

Mažas Szaltinclis Dievo Myliatu. II 
Naujausia spaudimas su Officium bu 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvcncziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais .

No. 187

Gerai 
keliu 

sutiksi 
Codel viskas ran-

Budda pasakė: 
ėjai, ant tokio 

f > r

dasi mumyse ir nuo mus paežiu 
tas priguli, ar yra pekla ar ne. 
Paprastai patis žmones apie tai 
kalba ir raszo, kurie 
jauezia pekla savo savzineje. 
Kožnas savyje turi sąvo pekla 
ir savo Dieva, norints yra vie
nas Dievas, vienas rojus, ir vie
na pekla — bet žmonių yra 
bilijonai ir tiek yra prijauti
mu.

e-r". 7: I Dievu tavo.

savyje

576

A ii-B e n g e m a s si i sze l pi m u i 
tano Menkeliuno isz Mahanoy 
City. Tnvyks Su baloj, 17 Lap- 

k r i c z i o—N o ve m be r i o No r ke vi - 
cziaus svetainėje. Pradžia 7:30 
vakare. Iužauga, moterėms ir 
merginoms 25c. Vyrams 50c.

(t.92
VITAK—ELSNIC.

PAIN-EXPELLERU

T!
J
A

sS

/ 
Y“

Nuo 
Peršalimu.

Naudokite PAIN-EXPELLERI
laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
'tiek daug gero padaryti.

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. * Tie jums pasakys, kad PAIN- 

Jūsų tėvai naudojo ji nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie
EXPELLERIS buvo pagclbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų.

E3

Yra tai iszdangai naujo Lie- 
tuviszko Muzikes Albumo.

Ju naujas Albumas muzikes 
del piano susideda isz sma
giausiu Lietuviszku szokiu ir 
kitokiu graju. Ju apgarsinimas 

vietoj sziamerandasi kitoj 
laikrasztye.

Lithuanian
JRCHE5
z~danc
■+• FOLIO ■+•

. NQ2

JN.

c/1 choice collection
Lithuanian pieces-1^

J /k U G A T A V A !
surasdavo urnų palengvinimu nuo Rcumatškų 
Skausmų, Neuralgijos, Strčndicglio, lengvų ir di
delių Peršalimų, Išsinarinimų, Nusirausimų, Sus
tingusių ir Skaudamų Muskulų ir t. t.

Pareikalaukite PAIN-EHPELLERIQ pa« ar
timiausi vaistininką.

INKARAS ant pakelto garantuoja, kad gau
nate tikrąjį. Nepriimkite jokio kito. '

Dvejopo didumo. — 35 ir 70 centų bonkutčs.

7“he Lobordfories eyp _
F.Ad. RICHTER V CO^

BERRY AND SOUTH FIFTH ST9/ 
eROOKLYNat^

knygos 50c.

A
77?e ZaAora/o/ves
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

■ ~'11

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu, 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

— ... * M . __  <■ A .

del žmogaus kuris dirba ir ozediua. "H Dekite savo 
pinigus in szitą Banka o persitikrinsite ir matyaįta 
kaip tfti pinigas augą su padauginimu procento.
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Kaina kiekvienos
Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avc.

CHICAGO, ILL.

i
... J!■?■!"U Į_». '■ 'J!L .L "L

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastu 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

KVITU knygele Draugystėms del lea- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY. PA.

Preke • • 25c.

I

...............................$2.00
Mažas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasx- 
tai, preke tiktai.......... . ............ $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra Ui 
naujausia malda-knygele, su balny- 
ežios aprobatu, 448 puslapiu, visoa 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginU, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu knlboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdaro- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vtrsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........$1.50

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldlma Kun. Pilauskio, su 
nckureis naudingais padėjimais. 10a 

No. 195 Maldele 
Szvenczinusio
Jėzaus Kristaus

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Ježuso Kristuso. .

No. 197
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jczuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal eeno- 
viszka būda.....................................10«

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

Arcibrostvoi
Veido Vicsz. Muiu 

10*

....10*
Graudus Verksmai arba

••

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
4»MMB4«e«MOMeeeaeeeeoeoM (t**

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

eeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeoeeo

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