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ISZ AMERIKOS
ARKLYS TURĖJO 

daugiau išminties 
KAIP ŽMOGUS.

Shamokin, Pa. — Ana diena 
arklys iszgialbejo gyvastį savo 
locnininkui fermeriui William 
Dyer isz Hlysbnrg. Dyer atva
žiuodavo in miestą su savo ta
vom per daugeli metu su tuom 
paežiu arkliu. Ana diena va
žiuodamas in miestą, privažia
vo prie geležinkelio. Fermeris 
apsidairė in visas puses ar ne- 
užtemins kur prisiart inanezio 
trūkio, o nematęs nieko, norėjo 
važiuot per geležinkelio, bet 
isZtikimas arklio nenorėjo pasi
judini i<z vietos. Laike, kada 
Dyer norėjo užkir.'t botagu 
arkli. staigai sii'Zvilpe ekspre
sinis trūkis ant užsukimo ir 
praszvilpe per kele. Arklys ap
sidairė aplinkui, pakratė ausi
mi ir nuvažiavo toliaus, be jo

’s net 
nes jeigu 

botagu arkliui,

kio paraginimo. Karmeris 
nutirpo isz 
butu užkirte-
tasai butu uzejas ant geležin
kelio ir reikėtų ,-ziadien kitaip 
apraszyti taji atsitikima.

baimes,

GUBERNATORKA 
PRIESZINGA

PROHIBICIJAI.
Austin, Tex. — Gubernator- 

ka Miriama Eerguson, apgarsi
no laikraszcziiiosia buk duos 
dovanu .500 doleriu tam, kuris 
aresztayos visus tuos, kurie 
laužo proh urnų jos tiesas turin
ti turto verte' 
.5000 doleriu.

Gubernatorka sako, buk pro 
hrbicijos tiesos yra “tiktai 
prieszais vargszus o ne turtin- 

l'oliaii', kad 
Tex’u turtingi gyventojai lau
žo tic.'a.' ir apie lai prie>z vi
sus gire.'i i r juokėsi, 
mai yra pripildyti

aresztayos

gus
rtw

JT'“ 111 .jiiU,

daugiau kaip

F
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žmonis. ’»

o kalėji
mu vargin

gai.' velniai', kurie turi ki'Ze 
ramybes,

paliepė me-
niim.'ia po paiutukia

Poni KergU'on 
džioti ant dide>niu Imihgeriu 
one ant maži ulefiu, o jeigu 
agentai are.'Ztavos maži u lėlius 
tai lieps juos palei-ti isz kale 
jimo o agentu.' pra.'Zalin.' nuo 
darbo.

MOTERES BANDITES 
SUIMTOS.

N. D.

praszalin-

rs.
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Patogi iner
tine diena 

dantisto idant jai
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KARUNAVOTA UŽ
SAVO PATOGUMĄ.

Eiemiora Konntz isz Omaha, 
likos karunavota 

patogumo kontesto, kai- 
patogiau.'c mergina tame 

val.'tij**. .b>'io< tėvas yra prezi
dentu Fii't National Bank'. 
Eleonora t uri 18 met u ir užbai
gus auk.'Zlii' mokslus.

Du katali-

KARDINOLAS 
INSZVENTJ.NO

DU VISKUPUS.
Philadelphia. —

k i sz k i^k u nii g a i 1 r į os i n sz v c n t y - 
viskupu per kardinolą 

l'aiseis via: Mon- 
Kitzmauricc kuris ap- 

o kil
dinsią rektoriaus

Overbrook semiuarijoi, ir kuu. 
k u ris 

Riki“. Szis
kapelouu

t i ant
I )< uigliert y. 
signora.
ini- dieci zije Delaware,
ris laike

Vincentas P>\ rue • 
diecezijų Porto 
kutinis buvo 
Plotos Suv. Val-1 iju laike Švie
ti nes Kares.

MIRE BAŽNYCZIOJE 
MELSDAMASIS.

Bu v ('it v. Mich, - 
• e

ežioje 
Andrius
se'iian.-in 
neje aplnkineje, turėdamas 77 
metu.-. Senukas nuėjo 
n\czia pasimelsti.’ 
c/.ia ir keturis sūnus.
MUSZIS LAIKE SURADIMO 

SENO VYNO.
Dvi

apims
pas-
pric

Bažnv-
mirezv. Stanislovo, 

Lipin<kas, vienas i>z 
taimeriu czionaiti-

R W. D. ROC2KOWHKI, Prw. a Bgr
F. W. B0CZKOW8KI, K4itor

ANT KO

Sionx ('ity, N. 1 >. -- M
Katre Kogers 40 metu ir jo.-ios 

metu, likos 
pri -i paži no,

19
i r

fanuos, ant kurios 
>zioki loki

duktė Zera 
a rp'Ztavotos 
buk tai jo.-Jos aprph‘'Ze banka 
Rennere. Moteros liko-, 'iiimtos 
ant mažo<
stenge-i uždirbti ■T
gyvenimą ir užlaikyti serganti 
vyra ir sena tęva. “Mes neapi- 
pleszeme banka, m*' tiktai juos 
pasiskolinoim*, idant užmokėti 
skola už musu farmukia. Pini
gai miinb buvo reikalingi to
dėl buvome priverstos paimti 
juos priverstinu bildu isz ten, 
kur juju daugiaaše buvo.

4

” Mo- 
teres rnalsziai davėsi areszta- 
voti kada pas jais atėjo palici- 
jantai.
BUS UŽTEKTINAI SZTOPO 

ANT KĄLEDU.
Washington, D. U. 

dos bus “szlapios” 
nes szmugleriai pa įgabeno už
tektinai visokio sztopo isz An
glijos, Kanados ir kitu vietų. 
Apie dvideszimts laivai atplau
kė artimoje Naujos Anglijos su 
daugybe arielkos ir lauke ant 
savo draugu kad pasiimtu in 
paskirtas vietas. Terp New 
Yorko ir Lape Cod, teipgi ran
dasi keliolika laivu su arielka. 
Vaklže ne turi laiko ant gaudy
mo szmugloriu, nes patrule yra 
reikalinga ant geibojimo laivu

~ 1 X.— L—

sz lupios
— Kale- 
Amerike,

Pilei>1<). ( o|o.
seno 
dėže- 
k.

iu baž-

1
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SMARKUS ‘BUCZKIS KAD 
NET DANTIS ISZLUŽO.
Boston, Mass. — 

gai'te isz Atldboro, 
atbėgo pas
sutaisytu iszlaužia danti, ku
rio neteko per koki baisu atsi
tikima tiktai i-'Z nepaprastu’ 
budo. Jiji važiavo su savo my- 
lemn aiitomobibuje, k«#da jisai 
su viena ranka ; 
kaklo ir bueziavo, 
tomobilius pataiko ant akme
nio, automobilius pasviro iii 
szali o lupos mvleniiiju susidū
rė taip smarkiai, 
palaiki1 in danl is 
ir kelione pas dentista.
UGNIS SUNAIKINO 

SZESZIS NAMUS.
Newark, N. J. 

naikino szeszis namus czionais 
padarvdama bledes siivirszum 

doleriu.
sztore.

i
i

OPERATORIAI
NESUTIKO.t •*

apėmė josios 
, staigai au-

kad dantis 
m\ lemos na

l'gnis su-
1

padarydama h led e? . 
ant imsns milijonopuses
l gnis kilo fornieziu
Apie t risdeszimts szeimynu bu
vo priverstos apleisti savo gy
venimus. Kelt ugnagesiai likos 
sužeist i.

ŽUDINSTA MARYD’E.
Pa. — Juozas 

Krako\ icz, 18 melu ir Andrius 
Leszki 36 melu, likos užd.iryti 
pavietavam kalėjimo už nužu- 
dinima Tamosziau.s Marks 
metu isz Maryd laike pasilinks 
minimo praeita Subat 

l\rako\ lezius p.
kad Marksui kirto per galva su 
koezelu. Kokia buvo priežastis 
žudinstos,
NEDAVĖ JAI 

PERSKYRIMO, SUMUSZ
SAVO VYRA.

Trenton, N. J. — Neapykan- 
szirdelia Mrs.

priežast ies, 
josios pra-

Pottsville,

ra.

O“,J.)

os vaka- 
pris'i pažino

tai uedažinota,

a kuri apėmė
W. Seabury, isz
kad sūdąs a Vinele
szyma ant persiskyrimo josios 

seno

1 . h <

nuo seno “asilo, 
apeme, jog kada iszejo 
vyru isz sudo, paszaiike in ji:

t u senas jaut i ’ ’ 
tvykszteh'jo jam per

ežia, kad net 
kaip jautis

* 4 11 jajataip.
su savo

ir su tais žo-4 4

Ožiais 
burna su kums? 
Willimas sukrito
ant ulyczios ir gulėjo be žado 
per visa pusvalandi. Moterėlė 
kuri yra dvideszimts metu jau
nesne už savo asileli

svaru dau- 
prie gulin- 

jaigu da karta

ir svėrė
Paliko pa-i apie t risdeszimts

— j/\i < I e žes
I>urgundiszko v\ no ir dvi e

Szkotiszkos aricl-
priežasti1 didelio

geri >s 
bu\ o

mi'zimo czionais. Darbininkai 
aidvdmni sena minia, kuriame 
kiladi>< rado.'i aplieka, surado 
kėlės dėžes su kokiu lai gėry
nių. Manydam'i, kad tai kokios 
pateiiiavotos gyduoles, iszveže 
bonkas ant miestiszkn szaszla- 
vu. \’eliaus,
surado kvies bonkas ant kuriu

Burgundy

S11-

kada darbininkai

radosi paraszas:
> n

4 i

darbininkai pa-
duj ant

vynas, 1882,
ragavo, apsilaižė ir
szaszlavu jeszkbti iszvi'žlu de-jps/dvuu i.szx r/au (iv- 
žiu. Žine apie tai pasklydo po 
aplinkine irszimtai žmonių nu
bėgo ant tosios vietos jeszkoti 
gero sztopo. Laike sumiszimo, 
bonkos likos sudaužytos ir nie- 

neparagavo gero skysti
mėlio. Keli žmonis likos sužeis
tais.
SUMUSZE

PO
La Grosse, Wis. — Antanas 

Sikavski, 42 metu, atome sau 
gyvauti per pasikorimu kuk- 
nioje, po sumusžimui baisiai 
savo paezia, laike kada toji isz- 
bogo isz stifbos su vaikais pas 
kaimynu paszaukti pagįalbos. 
Kada mote re su^ryžo su kai-

kas

ASIKORE.

giau, stovėdama
ežio szauke: “
prisiartinsi prie manos, tai ap
daužysiu •> sziini.
V\ ras nieko neatsake, atsike
li s nuszluoste kruvina burbu
lą ir nuėjo paskui savo prislė
gė lia.

t avė kaip * 1

DIDELE VESELKA, PORA 
SVĖRĖ 500 SVARUS. 

Miss.Hattiesburg, Miss. — Uere- 
monijo dideles Veselkos atsibu
vo vietiniam sude, kur sudže 

mazgu moterystes 20 
metu senumo nigeri sverenti 

su 18 metu teipgi 
juoda mergaite kuri sveri* 235 
svarus. Sudže Limbaugh kuris 
suriszo jaunavedžius svėrė 210 
svaru. Jaunavede pat i užmokė
jo už suriszima.
GARNYS ATNESZE 

y KETURIS ANT SYK.
— Mrs. Ve- 

4 metu, pagimdė

sunszo

265 svarus

210

Lancaster, Ohio, 
ronika Rose, 2 
ketu ros dukreles ant kart. Trys 
isz juju mirė tuojaus po užgi
mimui o ketvirta yra gyva ir 
kaip rodos augs. Kožnas kūdi
kis svėrė po tris svarus.

-- .... —.......... ..... ■ ,..l. ■■■ I..-,..,...

DAKTARAS.
— Na kaip daktare, tai po

no ligonis numirė?
— O teip, numirė.
— Na, na! o daktaras sakei 

kad da puse meto tos!
Tejaybe, sakiau, nes jis

Js- J X

#IIWMIW#|

• j!

Žemiau paduoti punktai per 
gubei natoriii Pinehota ant už
baigimo st ra i ko, likos atmesti 

operatorius.
sutiko, bot operato-

per
ant juju
riai juos a t met e.

1. Kad preke augliu nepakils
ustojimo darbo

A nglekasia i

isz priežasties > 
arba naujo kontrakto.

2. Kad koniraktas Ims pada
rytas ant penkių met u.

3. Kad sutverti Board of In
vestigation and Award siiside- 
danezio isz dvieju žmoniu isz- 
rinktus per anglekasius, du per 
operatorius 
ket uris.

4. Boardas tiiri iszlyrinet ar 
opera t oria i

mokesezio be 
prekes ant anglių.

.5. Boardas turi susiorganiza- 
in 30 dienu
raparta in szeszis mene-

Isz Visu Szaliu
mn i m <.iil *MEfei ' ■ •.........Hr -r-

KINCZIKAI ISZSKERDE 
VISA DIVIZIJE

RUSISZKU KAREIVIU.
Pekinas, Kinai. —

Rusiszku kareiviu, 
guli? jo
Shaul uiig 
skerdy 1 i,

apsiaubta isz visu szaliu 
per prieszininkus. Aukos to
sios bailios skerdynes važiavo

kuri

Szi mtai 
kurie pri- 

Tso-Lin 
likos isz 

kada penkta divizija

(’hangprie 
armijos,

I 11

likos

apginkluotam 
prieszininkai a'psiaube isz visu 
pusiu ir visus iszžude, api- 
pleszdarni Iruki, kuri po tam 
sudegino su nužudytais.

t rukije,

ir tris per tuosius ISZ NUMIRĖLIO ISZEMES 
KAULA, INDEJO GYVAM.

I loningradas, Rosije

ginu
gali mokėti (lau

pą k (‘limo

ir pristatyti

li

R:

z

g:

I Ž ''jlr

r 
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p 
p
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— Pro- 
fesoris Opeli isz ezionail ines li- 
gonbutes, ant susirinkimą 

apreiszke
ant

ženkle vu daktaru, 
kad jam pasisekė pridurti kau
si isz mirusio žmogaus,in gyva 

moterie, kuri sirgo 
<

ant kaulo 
Ižiovos kelije, per ka negalėjo 

visai vaikszezioti. Po operaci- 
motere in trampa laikagali peržiureti tik jui, molere m 

iradejo vaikszezioti ir sziadien 
visiszkai pasveiko. Profesoris 

kaula 
puse 
tuojaus pridūrė 

prie nesveiko kaulo kuris pa- 
pripažinimas imi- sėkmingai 'prigijo.

vot i
savo 
sius.

6. Raparlus anglekasiii 
operatorių
tai boardas o ne publika.

7. I’o pripažinimui 
sprendimo boardas 
svarstyt būda užbegimiii st rai
ko, geresnio darbo ir geresniu 
darbininkiszkii san lygi u.

8. Pilnas
jos nepripažintas, bet operato
riai pripažys kožno darbininko 
pasiraszyta į
idant nuo jojo kompanijos turi 

nuo uždarbio 
in unije,

savo nu
turės ap- Upeli iszpjove 

kuris mirt' 
priesz tai ir

žmogni 
valandos

BAISUS ATKERSZLNIMAS
pareikalavimu, KAIMUOCZIU ANT DVIEJU

t iesa at it raukt i 
menesi nes mokosi es 
bot ne daugiau kaip 14 doleriu 
per meta.

Darbiidnkiszkas padėji
mas apie kuri ezion neminėta,

9.
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Kita..
SZITA MERGAITE

DARO PLANŲ^ IR-^ 
STATO NAMUS.

Eranciszka Sutton, yra 
M ichiga-

pa sek m i nga i 
i

užbaigdama
Micliigano l'ni v<ir- 

iau

Miss 
pirmai ine arkitekte 
ne. 
mokslus
tele. 'I’uri vos 24 metus ir 
aplaike daug darbo.

NUDURE SEPTYNIS 
ŽMONIS ANT ULYCZIOS.

I nsi ut cBudapest. — lesintos nuo 
gervino, Alois Nagv, szluoto- • * • • . * jas ulycziu, iszbegias isz kar- 
ezemos, pradėjo užklupinet ant 
praeigiu su peiliu nudundama.^ 
septynis žmonis.

Nagy 
draugais,

padan 
jog

37 METAS

ISZ LIETUVOS
M

' of 
■l?l!

‘S
■o

■ I

hiiill

UŽKLUPO IR SUPJIAUSTE 
DU AMERIKONUS.

Mariampole. (Isz laiszko) — 
O dabar praneszii, kad Rugse- 

0 d. isz Mariampoles va
žiuojant dviem Amerikonam:

ir

JO 3 Mariampoles

Paužai. užpuolėSzvabui
Alzbieti-zkio dvaro trvs vvrai 
ir Geležiniu Kavaliauskutis, ir 
labai supjaustė; tai Ameriko
nai atėjo iii Gz(‘snus, kur nak- 
czia jiems gydytoja parvežė; 
tai susiuvo ir visa savaite gu
lėjo (’zesnuo, o paskui in Mari- 
anipoles ligonine nuvežė. Kal
tininkai visi suimt i.

MIRĖ BESIMELSDAMAS.
Vilkaviszkio aps. 

besimelsdamas

Lapas. Vietos 
t\ irt in imu. Lapas buvęs

Virbalis,
— Sinagogoje 
-taiga mirė apie 70 metu rabi
nas A bromas 
Žydu
i-zmintingiamias rabinas visoj 
Suvalkijoj, niokojęs daug kal
bu ir paraszes daug knygų. Jo 
laidotuvių diena Zvdu krautu- 
ves buvo uždarvtos.

SUSZAUDYTAS UŽ
BOLSZEVIZMA. 

lauko

•ii

!■

Spalio m. 23 <1. karo 
teismas nuteisę suszaudyti 2 p. 
D. L. K. Algirdo pulko karei
vi Jubilera Noshiina už dalv- 
vavima .daptoj Bolszeviku or
ganizacijoj ir pasikėsinimu nu
žudyti to paties pulko eil. Sta
si Daiigmanta, krikdžiusi’ BoL

Vie
nu o

■ laižvbas su 
i.'Zgers bonka 

arielkos ant kart. I’o iszgeri- 
mui iszbego laukan ir pradėjo 
badyti peiliu'praeivius. In lai
ka palicije ji suėmė, 
nis jiorejo ji pakart.

ISZLAIMEJ0
ANT LOTERIJOS $125,000; 

NUSIŽUDĖ.
Monaehiuin. — Alfonso Pre

toria, kupeziiis, ana diena isz- 
laimejo ant loterijos, Ameriko- 
i.kvi-.iiu. jo;, tukstan-

Kada dažinojo,

nes žmo-
CIGONU UŽ PAVOGIMĄ 

ARKLIU.
Moskva, Rosije. — Tik da

bar iszejo in aukszti apie baisu 
kankinimu ir lengvatikysta 
Rnsiszku kaimuoeziu, apie ko- 

idant sziam 
žmonis ga- 

pasielgti su

rikr I ’

ir

kius sunku tikėti
Ims apsvarstomas per angleka- apszviestam laike
siu virszininkus ir operatorius 
ant sutaikomo, t

10. Board of (’oneiliat ion 
C'Utaikinimo) invykdytas į 
prezidentą Roosevelta sutaiky
mą 1903 mete, kuris niekados 
nevieszpatavo, turi

lotu taip baisiai 
savo artvmais.

♦

Kaime Puszkine, dvidoszmts
P(‘r myliu nuo Moskvos, piemuo isz

susit verti

artvmo kaimo Kovosimi, ūžte- 
mino du čigonus vedanczius du 
arklius 'prigulinezius prie gas-

neaiImtinai ir vesti savo pride- padoriuos, in girria. Nepraėjo
rvste.s.

11. Straikas turi tuojaus už
sibaigi ir darbas pradėtas kie
tųjų augliu kasyklosią.

Operatoriai ant t uju punktu 
nesutiko. Gubernatorius Pin- 
chotas nulindo kad jam nepa
siseko padaryti taika ir sako 
kad operatoriai patys iszszau- 
ke kare ant savo gaivu. Dabar 
daugiau niekas 
kaip tik laukti ka operatoriai 
pradės. Visuomene lauke k a 
operatoriai pasiūlius angleka- 
siams, o jeigu greitai neateis 
prie sziokios ar tokios sutar
ties tai galima tikėtis, jog an- 
glekasiai rnalsziai nesėdės.

nepasilieka

Visuomene

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Juozas Malinskis isz Weh- 
aplaike sekanczia

nas 
areszto.

valanda laiko, o visa girria bu
vo apsiaubta per kaimtiocziiis 
isz penkių artyniu kaimu. Ko
kis tai Ivan Egorovas pirmiau
sia užliko \ iena isz čigonu po 
medžiu drebanti isz baimes. 
Čigonas norėjo ji pasveikint 
praszv (lamas paperoso, rodos 
nieko nežinodamas kas atsili
ko, kalbėjo: “

esame prazuvia, jieje
Ant ko žmogus 

“teip užmusz,“ paduo
damas jam paperosa. Kada či
gonas degė paperosa, žmogus 
ji permusze ant 
damas: “
užmuszkTte juos!

Tame iszejo isz krūmu an
tras čigonas. Kaimuocziai juos 
apsiaubė staugdami, rodos kad 
kokius žvėris užtiko. Szoko ant 
abieju, sumuszdami juos bai
siai. Myne moterių ir vaiku ku
rie ėjo paskui vyrus
si u nsti rinkti smakas kad su
krautu lauža ant kurid pastate 
abudu pusgyvius čigonus ir už
degė. Baisios buvo kanezios či
gonu kada kilo liepsna. Iii 
trumpa laika abudu sudege. 
Lavonus palaidojo ant kryžke; 
liu o in abudu likos insmeigti

niszkais pinigais 
ežius dolm’iu.
jog laimėjo pirma dovana, isz 
gaiiesczio atėmė sau gyvastį. 
Kada pirko losa, isz szposo pa- 
sirasze ant sutarties prie bu
dintoju, kad, 
pirma dovana, tai puse atiduo 
del miestiszkn kamin.-zhiocziu 
o kita puse del bravoru.

jeigu iszlaimetu
s

Paskutines Žinutes.

szpviku veikimui pulke, 
kosint oju pasislėpė

Kil. Dauginant as tapo 
perszautas trijose vietose, bot
nežiūrint to, pabėgo nuo pasi- 
kesnuoio ir apie invyki prane- 
sze savo pulko dežuruojan- 
cziam karininkui.

Spalio m. 25 d. bausme in- 
vykdyta, kareivis Jubileras 
Noehimas liko suszaudvtas. %

PABRANGO DUONA.
Nuo puses Spalio men. Kau

ne. tolygiai ir kitur Lietuvoje, 
pabrango rugiai ir ruginiai 
miltai. Ankscziau 100 kilogr. 
ruginiu mokėjo 47 litus, dabar

Duonos 
taippat

savo

kareivis

už tiek pat moka 
kaina proporcionaliai 
pabrango.

JAU NUKALTI 
SIDABRINIAI PINIGAI.

atvežta

Oi.

New York. — 4'1 i rd Ave.
— Spalio pabaigoje
Kaunan užsakytoju Anglijoj 
monetų transportas 375 dėžių 
apie 25 tonu svarumo.

IESZKO PASLĖPTU 
TURTU.

Rietavas (Telsziu

Mano geras žmo- 
ga 1gan, 

mus užmusz?
atsake:

7 ! ?

žemes szauk- 
Czionais yra abudu 

1 f

likos isz-

Ketnresde-

y
virszutinis trūkis trenkė in už
pakali darbinio. 24 Pasažieriai 
likos sužeisti isz kurui szeszi 
liko nuvežti in ligonbutia.

1P Viednius. —
szimts kaimu likos atskirti nuo 
svieto per dideles sniegines 
ĮMisni:. Arti Herezegvalvos vi
sas trūkis likos užpiv tas per 
sniegą tris dienas.

II Washington, D.
Kožna meta vabalai ir
les padaro bledes kvieeziums 
ir kitokiams augalams ant bi
lijono doleriu.

į o

kirme-

aps.) — 
Rietavo dvaro parke isz nak 
ties žeme randama dažnai vie
tomis iszrausta. Isz karto žmo
nes buvo nustebinti, nes neži
nojo, kieno ir kam tai daroma. 
Dabar teko patirti, kad tai 
‘ ‘ laimes ieszkoto  j u 
kurie ežia ieszko
ožiu paslėptu turtu.

darbas.

A

3

PRIEŽASTIS.
Motore iii savo vvra: ♦

*

■‘i'l

' '!
k'r '•«

i
kunigaiksz- 

Vaikinai 
darba pradėjo jau priesz kelis 
menesius: Inkalbeti, kad mes
tu, negalima, nes jie insitikine, 
rasiu turtus, nors ir netuojau.

• I
‘Ų

ji
"1

■J

?i
O '^Hj

— Po 
szimts uogelių, kaip tieji kiau- 
sziniai pabrango!...

O asztuoniu motu Kaziukas 
alsi lie po: 
t inde,
tiek pridėti kiausziniu kiek vi
sada, ba Vakar ir užvakar buvo 
szventa...

kitais me7
su bedieviais vargas, bet 

pradeda susiprasti;
nemažai blogu

komunistai, bolszevi- kuolai idant po smert nesitran-

rum, Ibi., 
gromata isz Lietuvos kurioje 
raszoma:
“”**1^18 mus Lietuvoje sziais 

metais nebloga; geryba užau
go, bet mažai iszduoda; bulves 
vietomis supuvo, bet kaip kur 
yra daugiau negu 
tais;
žmones
valdžioje yra 
žmonių
kai, cicilikai varo pragaisztin- 
ga darbu... bot katalikai taipgi 
ne miega, ir rodos isz palongvo 
viskas eina geryn. Jokiu ypa
tingu naujenu nėra.

(Tolimesnis turinis groma- 
tos yra privatiszkas ir visos 
netalpinamo.)

TZ.. . .....ir ,t u„<ii„ie 1 » 1 XV 1%. XK ** '<

kytu.
Valdžo dažinojus apie tai 

padare slieetva ir arcsztavojo 
apie keturesdoszimts kaimuo- 
eziu kurie dalybavo toje bai
sioje egzekucijoi; torp tuju ra
dosi ir Soviatu sanpriai kaimu 
Minejovo ir Sokolovo, kurio 
Mrl» Zl “M t Zl Zi Ht *A 4T z\ t* 1 y <t y zv4 zfe 'i

Tai ne d v vai mo- 
juk visztos i tegalėjo

PAS LIGONI.
— Ir. asz brolau nuolatos 

kosėjau kaip irtu. Klausiau 
rodos dovyneriu daktaru tai 
vis nie'ko, o bot dosziintas pa
gelbėjo...

Kokis tai * Pasakykie!
— Nugi, «ziauczius Huto 

davo rodą noszioti ozebatus su 
n ui <1 y o ' 'i. \

Žmonių dabar kalbama, buk 
jie suradę slapta požemi kaž 
kur už miesto, kuriame 
daug senovės ginklu 
daiktu.
KAUNO BEDARBIU 

KLAUSYMAS.
— Kauno miesto

esą
ir kitu

Kaunas.
valdyboje vėl iszkeltas klausy
mas apie bedarbius, kuriu da
bar esama kaune virsz 1000 
asmenų. Busią padaryti žygiai 
paskolai gauti, kad galima 
butu tęsti vieszuosius darbus, 
arba kitais budais aprūpint) 
V _ J_ t
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Kas Girdei

girdėjo idant me
dis pasiliktu sukeesorium tur
to po žmogui.’ Bet panaszei at
sitiko nesenai valstijoj Georgia 
kur mirė pulkininką^ .Jackson, 
kuris už gyvasezio labai rūpi
nosi senu medžiu turintis dau
giau kaip du sziintus metu. Bi
jojo idant po jojo mireziai kas 
tokis medžio nenukirstu, užra- 
sze testamente 500 mastu že
mes aplinkui medi ir pinigu 
ant pastatymo dratines tvoros 
aplinkui medi.

Argi kas

Profesores Sheldon 
buk galima

s. Mes manome kad i

kiltu didelis alarmas po visa j 
skarbcziu. Kada alarmas kyla, *L • visos durys skąrbcziaus užsi- 

'h * • 1 ’ »

daro ant kart ir niekas isz jojo 
negali iszeiti, pakol neisztyri- 
neja priežasties alarmo. Narna

szi nitas aps i gi n Įdavu
siu sargu, kurie dirba po asz- 
tuones valandas ant szifto.

Alarmai yra sujungti su De
partamentu T(4isingystes, mies
to palicije, ugnagesiu depar
tamentu ir Myer i'orteca. Jeigu 
visiszkas alarmas Imtu kada 
duotas jog sklypo skarbas bu
na užkluptas, tai in kvies mi
liutas aubeglu penki lakstau- 
ežiai sargu ginti valdžios skar-

SU GERAIS PUSRYCZIAIS 
PRADEK DIENA GERAI 

.......................... . .......... ...

Vaitok Vaisius.
užlaikyti

sveikatoj ir 
iszvengti žarnų užkimszimo.

szviežius

Vaisiai pagelbsti 
jusu kana geroj

SAįULK
r T/.’’.Jy'7,7 1 J.,-,._

Iszsirink Maista
Iszi^Diiingai.
ite

*7A1 ft*'
j ft;<-. ' •-

w _ ___ Penkias Mais-
Ąį-^^p®8-

Kužius' TtyiiiHaH k a
1 • 1 ■■ • j J. • •
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Studi

valgai

t virt ma 
darvti auksu isz 

geležies. Mes manome kad isz 
anglių arba munszaines gali 
ma padaryti daugiau aukso.

ba.
Gal neatsiras tokis banditas, 

kuris norėtu taji skarba api- 
pleszt.

iįai’1

a

Laikrasz.tininku rojus kaip 
rodos yra Danijoi. Mažas tasai 
sklypelis, kuriamų žydi didelis 
mokslas, turi net 320 dienrasz- 
cziu kurie turi suvirszum mi
lijoną skaitytoju. Ir tai da ne 
viskas, nes turi teipgi 750 mė
nesiniu, sanvaitiniu ir kitokiu 
laikrazeziu. 
lojo 
Vos

O kad gyventojai 
laimingo sklypelio turi 

tris milijonus 700,000 gy
ventoju, todėl vienas dienrasz- 
t is pripuola ant kožno trijų 
gyventoju. — Gal ne vienam 
-klype žmonis 
kaip Danijoj.

ant
Gal 
tiek neskaito

Km i r Bej, 
jos virszininkas

palicijan-

darbszus palici- 
KoiLstantino- 

poliuje, nutarė ant \ isados už
bėgti paszelusiam važiavimui 
automobilistu ant ulycz.iu, ir 
••mesi ant nepaprasto budo tam 
užbėgti. Iszdalino jisai visiems 
palicijantams lentukes kurio- 
>ia yra inkalta daugybe vinu- 
cziu, paliepdamas
tams numesti lentukes priesz 
kožna greit važiuojenti auto
mobiliu. Jeigu szoferiui nepa
siseks sulaikyti automobiliu in 
laika, tai bus davadas, jog ji
sai smarkiai važiavo. Bus tai 
jojo bausme, nes asztrios vinys 
perdurs guma rato, praleis 
daug laiko aut pataisymo, 
prieg tam užmokė bausmia ir 
padarys sau nereikalingo 
kaszto. —

guma 
laiko

sa u
Kad tai Amerike 

pamusziai padarytu, tai nebūtu 
tiek nelaimiu.

gi-
ir

S?iladelfijoi randasi daugiau 
Rusiszku ateiviu ne kaip ko
kios kitos tautos (o gal prie ju 
priskaito ir visus tuos, ka 
me Rosijoi kaip Lietuviai
Lenkai), nes juju lenais skai
to ant 95,000, Lenku 31,112, 
Lietuviu 4,392, Žydu 230,000. 
Batys žinome, kad Lietuviu 
ten randasi daugiau kaip mies
tas apskaito.

Nesenai Italijos ka raliene 
važiuodama autornobilium per 
tūla kaimeli, susilaikė prie ei- 
nanezios patogios mergaites 
kuria labai pamylėjo. Pasikal- 
liejus valandelia su mergaitia, 
prižadėjo jai atsiminti dovanu 
pora szilkiniu paneziaku. In 
kėlės dienas po tam, mergaite 
aplaike prižadėta dovana. Vie
noje paneziakoje radosi pini
gai, o kitoje saldumynai — 
kendes. Mergaite nurasze kara- 
lieniai gromata kurioje deka- 

“Guodotina

kitoje

lojo sekaneziai:
musu karaliene, nudžiugau ap- 
laikins nuo jusu malones do
vaneliu, bet tėvelis pasiėmė pi
nigus, brolelis suvalgo saldu
mynus, o motina pasiėmė pan- 
cziakas?’

Karaliene nusiuntė jai kita 
pora paneziaku su paliepimu 
idant motina szi kart neprisi- 
*avintu josios dovana.

Skarbas ' Suvienytųjų VaIs- 
tiju Washingtone yra gerai ap- 
saugojamas ir gal neatsirastu 
tokis vagis, kuris bandytu ji 
apipleszti: Skarbas yra apstiu- 
gojamas per deszimts tukstan- 
czius dratu; plonu kaip szilkas 
ir taip jausli, kad jeigu ant ju-
ju užeitu kokis * vabalėlis, tai

n

Iv &

Mi\

Jjt j ’• ►! •>,.« 
fit Ji J

1

» mes 
L laušime

Duudanie kas 
metas del musu 
my lemu j u skai
tytoju dovauo
lia, bet dabar ir 

pare i ka
imo

musu skaityto
ju teipgi dova
na. Negeidžeme 
mes jokių s kar
ini aukse arba 

žemezingu, nes tieji yra negy
vi, geidžeme gyvųjų skarbugyvuju
kokiais yra szirdvs musu skai- 

Tuju skarbu niekados 
nes visa-

lytoju.
neturinie užtektinai,
dus per mažai.

J'oflel klabiname
szi rd is. su praszymu,su

i u j U su 
idant

kožnas isz musu mvlemu skai
tytoju padarytu mums dovana 
ant Kalėdų, 
skaitytojaus del

Jhikalbinimas

pavidale
4 4

naujo 
Saules.” 
ska i ty tojaus 

ne yra >unkus darbas, nes kož- 
nas sziadien žino, kad “Saule” 
yra populariszkiausin ir teisin
giausiu laikraszcziu, kuris yra 
leidžiamas del žmonių, o ne del 
barniu, platinimo neapykantos 
terp visuomenes ir apgynimo 
kokiu ten privatiszku instaigu.

Todėl jusu užduotis yra la- 
iszpildyt 

mums nors viena 
nauja skaitytoju, kuriam teip
gi Kzsiunsime puikia 
ant Kalėdų.

T 

bai lengva 
si misdami

pri-

dovana

Kaliai butu

Nore-

Pa

ruoszkite specialu 
saviszkiams 

Teipos-gi prie pro-

Szvdltos Kalėdos ir 
Nauji Metai 

Artinasi!
M 

pageidaujama
kad pasveikint savuosius Lie
tuvoj su Szventoms Kalėdoms. 
Lietuvoj jusu gimines laukia 
pagelbos nuo savųjų, 
cziau kad niekad ncsilpiietn
meile tarp Lietuviu gyvenan- 
cziu abi pušiai At'lantiko van
denio, tad palaikykite ryszius 
su saviszkiais Lietuvoje 
siuntinekite jiems po pluszteli
pinigu, litu ar Amerikos dole
riu, proga palaike nuvykite 
aplankyti, 
Kalėdų dovana 
Liet uvoje.
gos praneszu visiems Amerikos 
Lietuviams kad Emigracijos 
reikalai pradeda pageret. Rei
kalaukit informacijų per laisz- 
kus ar aszmeniszkai, ta viską 
atlikite per musu agentūra.

GEO. J. BARTASZIUS.
498 Washington St. 

New York, N. Y.
Telefonas - Walker 4335.

A. RAMANAUSKAS
1IETUV1SZKAS GRABOR1US

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

* nrjr r iflMi i ii > ii j rili t ii.ii" * 4 4i *** - 

lazbakamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu,* Pagrobus paruo
šia nuo paprasesiausiū iki prakil
niausiu. . Parsanulo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, ^kriksatynlu ir 
kitiems paslvklfrifcjimatnsi ‘:t"kitiems posivšiinSJiinimm

Bei! Telefonas 1378-M.
■* * * H. '■ V'

11 į JV , ■

Vartok 
kuomet tas galima.

Vartok džiovintas 
džiovintus obuolius, 
tus apribotus. 
vandenyje4 per nakti ii 
juos 
minkszti. Vartok datules arba 
razinkas. Szios yra labai geros, 
jei pridėsi urie by kokiu grū
du koszes 10 minuežiu ]iries? 
nuėmimą nuo peezinus. 
m4 nereikės cukraus pridėti.

Vartok nunokusias bananas 
su tamsiom žievėm. Banane? 
u žalia geltonom žieviem yrr 
sunku sužlebczioti, jeigu noisz 
virtos.

vaisius.

slyvas, 
džiovi n- 

juos 
virink

Pamerk
4

gana ilgai, kad butu

Vadarn

Vartok Grudus.
Kornu miltu, (meal) kosze. 

avižines kriuopos, ryžiai, mai 
sine kosze.

Szie yra daug pigesni
gatavi valgyti”

valgiai.
* <

negu
c

y ♦
pm- rycziam 

(7a t a Va s“Gatavas valgyti 
pusrycziu maistas gali leszuop 
15 centu už dideli pakeli, b< 
jei tame pakelyje tilps ta 
ket virtdal is sva ro 
centu ant svaro už grudus. Tar 

deszimt4

tai

J 
t ik 
t;r

tai jau asztuonis 
sykiu brangiau už kornu mil 
tus (cornmeal) po G ar 7 ccn-

V t

tus ant svaro. Ziurek m svaru 
ma, kuris pažymėtas aut pake 

dail

ar

lio ir gauk kiek galima 
ginu už,savo pinigus.

Kornu miltu kosze ir avižine 
kosze yra geros tik kuome4 
būna, gerai iszvirtos. Daugėlų 
žmonių vartoja, permažai drus 
kos ir neverda kosze gana 
gai.

ceres tik

ii

Idant iszvirti kornu miitv 
del poakiu 

vartok 1 1 -puoduku kornu mil
2 szaii.ksztnku (lygius) 

ir

koszes žmonių

tu, 
druskom ir 5 ar G puodukus 
vandens. Birma užvirink pasu

kui*dyla Vandeni. Inmaiszvk 
nu miltus povėliai. Neleisk pa 
si,daryti szmotams. Virink ma

Ta koszi

arba 
(firckus

b< 
cook

gali bijfį indjįitąžJn viena szitu
grupiu. Kužua grupe atlieka 
tam tift’Wi užduoti iszmaitini- 
me kunh. Vertėtu iszrinkti 
maistu isz kežuos grupes kas
dien.

tam tikra užduoti i 
Vertėtu

1. Daržoves arba vaisiai.
2. Pienas, kiausziniai, žuvis 

.<■ zabelbonai,mesa, suris, 
imi, pinacai.

3. Javai

žir-

Kornu miltai 
avižos, ryžiai,,duona ir 1.1.

4. Cukrus, sirupai, dželo. un 
dus ir 1.1.

5. Riebuma — Šveistas,

)

nia- 
garinas, medvilnio sekliu alie
jus, alyvų aliejus, riebumai la- 
szanti nuo kepsnio, taukai.

Gali vartoti 
vieton kito toj pat

maistu 
grupėje

Pavyzdin, avižos gali būti var
totos vieton kito toj pat gru-

viena

peje. Pavyzdin, avižos gali lai
buti vartotos vieton kviecziu. 

o kartais 
belbonai vieton mėsos; bet avi
žos negali būti vartojamos vie 
ton pieno. Vartok ir aviža- 
pieną.

Jums Reikia

ir kiausziniai, sza-

li

koszes vartok 
puoduku avižiniu krubĮiu. 
sz.auksztuko druskos, 5 ar

žiausia 30 miliutu.
dar geresne, kuoiuot virinama 
4»ur 3 valandas arba per nakti 
Vartuok duboltava puodą, aid 
užpakalio pecziaus 
ugnies virtva 
er).

Del a\*ižine.s
2V2
2Vl.
G puodukus vandens. Užvirink 
vandeni. Inmaiszyk povaliai 
avižines kruopas in vandeni ir 
virink viena valanda arba per 
nakti.

Valgyk koi-ze su pienu arbr 
sirupu arba sviestu arba užva
duotojais sviesto. Jums nerei
kia duonos prie to.

Galima daug krnu arba avi 
žinos koszes iszvirti vienu kar
tu. Nevartojama dalis gali bu 
i padėta in isztaukota bliudr 
ir gali būti laikoma keletą die 
nu szaltoje vietoje.
kaip skani suraikyta ir iszkep- 
ta avižine kosze vra ?

Vieton pusrycziu valgiu, ga- 
ypacz vie

Kornu
ir pienas yra labai

Ar žinai

li valgyti duona 
na isz kares duonu. 
duona 
skanu.

Vartok Pieną.
Pienas yra laibai geras mais

tas. Kvorta czielo pieno turi 
tiek pat maistingumo, kaip 
svaras kudos mėsos.

reikalingas 
vaikams, kad pagelbėti jiems 
augti tvirtais ir užsilaikyti 
sveikais. Jie geras del užaugu
siu, taipgi. Duok kožnam vai-

Pienas ypacz

augti -'tvirtais ir

kui bent stiklą del pusrycziu. 
Gerk karszta ar szalta arba 
vartok su kosze ar padaryk su 
juo kakao (ctocoa). Nors ir kai
na butu augszta, pieną® yra pi
gus maistas del vaiku.

Neduok1 kavos no arbatos 
vaikams; tai norą maistas. To- 
$ul užaugusieji juos, goria, joL 
gu nori, bot neduok vaikams ju 
no paragauti. Valku gorimas 
yra pienas.

/

....... ....... ...................Ufa,,... ........... m.. . . a 
no su laja karalaite; nle per ta 
ilga, laika vienas karalaitis in- 

ir ne
es

tas k a ra lai-
I is, kad reikia kare pakelti: J 

o paskui jau 
le> su jo motore gyvent ie. 
nelis, gave/žinia, kad but u pri
sirengęs ant kares, 
re s i 
labai gailėjo žento ir1>ijr»jo, 
kad ne atsitiktu kokia nelaime karda, vėl prisako 

tikra kart

Lietuviszkos Pasakos. -oik-iw motei i:-: 
 j žinojo, kokiu bildu galėtu v

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US. I I Ale sumislijo

telekiu ant girios, 
links, mostelėsiu ant vandens, 

’ ’ Karalaite 
ji pagyre, nuduodama, 

ji džiaugėsi, o paskui
danesze tam karalaicziui apie 

Tas karalaitis greit 
kita karda, kuris 

Joneliui neži

.vanduo iszsiskirs. 
labai 
kad ir

medžiai nu-

►/

a p-

na *

I

Neužilgio po keliu dienu, ir 
tas kareivis parvažiavo su ka
ralaite: karalius su karaliene 
pasitiko su didele paroda, isz- 
siilge karalaites bueziavo
sikabiiii4 ir verku isz džiaugs
mo ir t n kareivi tuoj apdovano
jo pinigais. Karalius iszrasze 
visur gromatas ir surengė ves
tuves. Kada visi susirinko an 
vestuvių, karaliaus duktė,
siemus vvno taure in savo ran
kas, ir davė 
vyną, katras gere to vyno, ka- 
#ralaite liepe rėklio už jaunikio 
sveikata. Ale da karalius atsi
minė, k^d tas žmogus nekvies
tas liko, kuris tokius brangius 
pietus parengė: tuojaus kara
lius greitai pats nuėjo ir pava 
dino. Kada atėjo Jonelis in 

jo nežinojo, 
kas jis do vienas ir, karalaitei 
atėjus iki jam dalinant vyną, « • 
J's

visiems gerti ta

Kada 
vestuves, n'iekas

pasiszauke karalius ir ka 
raliene, kad jam daleisl u susi- 

karalaite.
da leido ir
gerti su Karalius 

ir

iieii nžmiiszt,
fi

ga- 
•J fi

ta k a rd a.
atsiuntė
anam prilygo;
mint, apmainė jo karda ant ki-jis tos ka- nant, apmaino jo karda ant ki 

nebijojo, tik senis karalius 'io, o jojo nusiuntė karalaicziui;
• • • • t** * * *žento

kares laike, 
ži nia

Kada gavo 
ant katros dienos stoti, 

.Jonelis pademe kareiviu ir , at
sisveikinęs savo miela prisioga 
ir karuliu su karaliene, iszke- 
liavo ant paskirtos vietos. Kai 
daejo in vieta, Jonelis szvilpte 
lejo ant >zvilpynes, 
ugni parodytu; kaip 
pamate, ji- savo kardu mosh>- 
h‘jo

szitas dabar, apturėjęs ta gera 
1 rengtis ant 

'Tjecziu kartu Jonelis, 
nieko nežinodamas apie apmai
nyta karda, prisirengė in kare, 
pasienio visa batalijona karei
viu ir nusivedė ant pleciaus. 
Kada anie ugni parode, Jone
lis moja, mojh ,,h«vo kardu ir 

kad anie kryžium ir visaip
lik ugni gelbsti: anie eme ir sugavo Jo-

i .

nieko ne-

anie visi buvo m*
uoli. Kai pagavo, karalaitis ne

gyvi !| rejo tuoj ji užnniszti, bet kili
4 4

; f

Kada jis atgalios nujojo, anie patarė, kad ne; sako:
vėl atsikvoszejo
Jonelis 
pakeliui palikes tokioj kare 
mukeje; >imrvž<4s d

laivo
ir atgijo, 

savo
z i

karei vi us 
z< ■

Maisto Isr 
Kožnos Grupes — Nepraleisk 
Ne Vienos.

Sztai Priežastis Kodėl Jums 
Reikia tu Penkių Grupiu.

uteikia 
ku-

Jonelis iszgere 
pripylė karalaitei ir jai nema
tant, žiedą indejo in taure. Ka- 

iszgeriH, rado 
„ suprato, kad 
tam karalaiti* 

už

-iigryzcs 
daug girt n ir 
Žalnierių; paklausė karezemo- 
riaus 
te ta savo masznuke 
kejo. Kada sugryžo namon, ka
ralius ir karaliene

vienaia lai t e, 
savo žiedą, tada 
tai Jonelis; po 
dalino vyną ir liepe rėkti
Jonelio sveikata — visi rėk'*, 
kaip karalaite liepe. Kada ka
ralius iszgirdo pažinstama var
dą, sulaikt4 karalaites ranka :r 
klausė, kas ežia

Pienas

pat

zarnu 
padare 
padare 
kurias

sezono 
vai

verte

žuvis.

‘ pagelbsti snbudavoti

ve ta 8 dalis.

ne

vaiku, 
mėsos.

bet

veikia

Vaisiai ir daržoves s 
dali medžiagos isz kurios 
nas yra padarytas ir pagelbsti 
io daugybei daliu gerai veikti 
Jie pagelbsti iszvengti 
užsikimszima, kuris 
jusu galva skaudėti ir 
jus rambiais. Ruszis. 
iszsirenki, paeina nuo
bet atsimink, kad pigesni 
šiai tankiai turi ta 
kaip brangesni.

kiau.-žiniai,
moša, žirniai, szabelbonai. 
CĮ O 
gauti kana ir atuaujint nude-

Tas tai ju svar 
biausia užduotis. Džiovinti žir-
nai ir zabelbonai padaro geriu 
valgius vieton mėsos, Įniks nuc 
laiko, bot nepraleisk anų mais
tu viiszkai. Pienas vra labai 
svarbus. Pirk bent puskvorte 
ant dienos del kožno nario szei- 
mynoje. Joks kitas maistus ne
gali užimti jo vieta del 
Sutaupink pinigu ant
jei tas būtinai reikalinga, 
nesisukupok pirkti pieno.

Javai. Duona ir pusrycziams 
valgiai. Szie valgiai 
kaip kuras, kad galėtumėt at
likti savo darba, maždaug teip 
kaip gazolinas bedegantis 
automobiliaus inžine padaro ji 
eiti. Ta jus galite laikyti j u 
svarbiausia užduoezia. Ir pa
prastai jie yra pigiausias ku
ras, kad galit gaut. Priegtam, 
jie suteikia kūnui dali sulntda- 
voiimo medžiagos.

N e manyk, kad kv i eci u duo
na yra vienatine ruszis javinio 
maisto. Tegul Szįaure pamėgi
na Pietų kornu duona, o Pietus 
Sziaurcs avižų kosze. Puse 
siganedinimo virime 
mėginimas nauju daiktu. Avi
žų pudingas yra labai skanus.

. Cukrus ir sirupai yra kuras, 
taipgi, ir jie priduoda skoni 
kitiem valgiam. Tai naudingas 
muistą, bet daugelis žmonių 
valgo daugiau jo negu reikia. 
Saldus vaisiai, suprantamai, 
turi daug cukraus ir yra tinka
mesni vaikams negu saldai
niai.

Riebuma, tai kuras - 
reikalauja sunkiai 
žmęnos. Atsimink, 'kad brangi 
riebumu nėra no kiek geresnis 
už pigia. Vartok kepsnio 
lasj5oju®i{i ' riebuma, 
mesiuihkui liupiauti

u z 
yra pa-

i

— ypacz 
dirbanti

nu- 
Neleisk 
taukus 

nuo mėsos. Tie taukai jums
priguli. Vaikams reikia sviesto 
riebumoj. Dudk jiems užtekti- 
nai' to ozielume pieno ir svies
to; ■' ’T-vi; a . • o

- -V. . *>*•*.
m®;

svies-
1 i '

pasidare, tai 
karalaite apiake viską, kad Jo- 

biivo žiedą 
tai jis gryžo žiedo

kareivis ne lauke 
norėjo, 

nuskandvlie. tai

nelis ja rado, 
užmirszes 
pasiimt it*, 
ir, marioms 
sako, mane 
asz jam prisiekiau sakytie, kad 
jis mani' rado: ežia sztai - 
mdis, 
du jus padavė, 
žiedą atidaviau, 
geriant, jis' indejo mano žiedą 
in taure... Karalius klauso vi 
sveeziu, ka turi daryti — 
pasakė, kareivi reikia suszan- 
dyi, o su Joneliu tegul apsives: 
teip ir padare: ta kareivi sn- 
szaude in laukus iszvbde, o 
paskui isznaujp >vodba kele ir 

geri* už Jonelio 
ta puikiu vestu

t ik

()

plaukiant,

J o - 
jis mane rado ir man žie- 

o asz jam savo 
o ežia, vyną

visi ivke 
sveikata. I

ir
\ >

u 
visi

viu Jonelis labai gražini gyve-

46

v

mus jis 
o musu ne vie-

? y

kaip žirgas 
--------- ', b< 

liszkimo prie žirgo uodegos ir 
paleiskimc,

l’eip ir padare. Kada 
jo žirgas toliau nubėgo, su no 

e ant savos ir 
pamote in ta d vara pas la po 
na, kar .Joneli- buvo ji gave^.

parbėgės nusi- 
■nelis iszgirdes in po- 
”jau Jonas namie.” 

sako: “Jonai, ar 
a>z lau nt- sakiau, kai apsivesi, 
’n- paežiai teisybes ne sakykie: 

įsakei, ana tau karda 
nieko negali 
Tolinus bu-.

du kartu apėmė 
no neįižmiisze.. 
kia rodą: 4 *

T

laba r rado! smarkus ir baiksztus 
apsidraskiusiu

kiek t i e ingere — pa k ra - 
ir užmo

iszbego ir 
pasitiko ji ir klausė, kaip gerai 

; atsake .Jonelis
gerai, tik Žalnierių kai katra
k lojo.si 4 4 labai

1

musz. * 1

pa žeidi4, k urie bnv 
lybes apsidraskė.

O

1 ?

Padare to- 
vra 

ako pri-

vis tiek ji už-

į dega jin nžsiinet 
i

Kada žirgelis 
žvengė, >< 
na (an : 
Jonas iszcjf ■

v

tas kam
pas Jonelio motori. ka< 

galybe ji?.
atjoja ir

nuo gir- 
Ir antru 

kariu taip atsitiko. Po antram 
atsitikimui atrasze 
lailis
ji i^zklaustu, kokia 
t iiri. kad sako, viena.- 
mes visi būname negvvi... Ka- 
da karalaite, tarytum i-z noty- 
eziu iszsi kulbe jo apie j( 

ir kytrumą, jis
kad turi

nuo sa 
vi>a vieką
“a.-z mos-

nia
mas pasisake, 
karda, kurio niekados 
ves ne padeda, tas 
.jam pridnotla, sako:

i ip p;i'
I a pina? in
dan t i!"

da ba r

» ll lii H- [KVITU knygele Draugystėms del isz- 
io pinigu ligoniams.Preke 25cpasigiria - jmoke.iin

lobį KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
nug sudėtu pinigu 

susirinkimu. I*reke -
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY. PA.

derinas sudėtu
I’reke

ant 
25c.

i

Puikus plaukai Luti kiekvienom 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Baffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieit:

Pniiurlkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptinei 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką Šiandien, arba 75c 
tiesiog per paitą iL laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Beny & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

-<«££«•

bet 
eina

BALLBAND
AfAR* e

Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

M

i

kasyklose ir
Lopacs ir Himiuer 

prailginimu aut

drutaus gumo pakęsti ilgaus nešiojimo 
toks gumas vartojamas į “BeJ1

Badai storus ir drūtį, su 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų, 

i

“Ball-Band” čebatai ir kurpes
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darbo Kurpes. “Misltko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus.

Keikia
u Ball-Band’ rušvse.

OP*

mažu visų pusių

smagus nešioti per visa dienų.

šlapias

Žiurčk del raudonos boles ant kiekvienos karkos, i -j t ’«•

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”* 6

v*#'

A
rt*

> '‘p

■

b

ft,M* '■

<> f

:•* >.<< M* ■'I
"I**

HiM INI 14
v
F

<



ii- |M:
*

4

“SAUIJD’V

■SSi^Tra

* < ADVOKATO ADVOKATAS
itr jaunos ir 
draugystėje.

Ir kad tas man gyvastį kaimio-

t

L o

I

ii

a

1 w

i
bi
ii

J

< 1

i’.

B ii

(Verte Birute M.)

Jurgis suprato. Nuėjo in ki
ta dienraszt įninka — tas pats. 
Kur pasirodydavo, ar tai lan
kuose, ar tai prekybos biurno 
su, visur jam atsakyla kad jo 
patarnavimu negali priimti 
numatydami ji prieszininku 
trijų vyresniu advokatu, kurie 
turi gera intalca irreikszme 
mieste, o ypatingai Tipperio — 
parliamento najio Viktorijoj.

Po savaites laiko Jurgis su
prato kad negalima jam bus 
hzsilaikvti Sandhurst e. Ir

Margaritos jau daugiau nema
tė, matomai saugojo ja 
Karta ir kitu pasikeitė

Rado ji ka tai 
kas norėjo nueiti du kariu in 
paszta. Paskui nutruko. Pado- 

sielvnrtin-

dar la i sakais.

Sandhurst e.

s puoszus, ditT‘ jaunos ir gražios 
pamotes draugystėje, pirmo tu, neatszaukcziau. O dabar, 
augzto ložoje teatre. Vaidinta einam namon! 
kokia tai nu m vieta, 
ir teatras buvo pilnas.
Tipėrieno atidžiai foke 
viena podukr*‘s judėsi. Alane 
kad teatre turės rastis Bradas 
ir gal uores jis pakalbėti su 
Margarita. Tuo tarpu niekur 
jo nepastebejo, 
iszrode rami ir linksma. Tiktai 
jos akyse spindėjo koks tai nu
sistatymas.

Pasibaigė pirmas veikimas.
Ponia Tipperienc turėjo 
iszeiti in foyera. Margarita pa
sikėlė, kaip ir norcdhma drau 
gauti pamotei, bet koridoriuje 
apleido ja ir gryžo ložon; ga 
liaus, užsidarius isz vidaus »lu 
ris, prisiartino prie ))aties bar

komedija.' 
Ponia 
kiek 
Mane

Bradas • n akt i 
Kas 

savižu-

r>

.tn.tm ir i*r

O'
į 
■S -

o Margarita

noro

namie.
• su ja

jero.
- Ml- 
susi-

nuo-

I-
Ito

ui ■ IJ 

*1
,r*

■1
«

H

- Ponai ir ponios! 
szuko ji garsiai, truputi 
k likdama.

Publika nutilo;
nusikreipė in loža kurioj*' sto

Išmintingiausia buvo TO" «ra2i 'yT“1'’- 
žinoma panele l ipper. Uzima> 

pasidarė

ii4* davėsi kaskart 
gosne.
apleisti Saudhursta, bet tam 
jam pritruko pinigu. Pradžioje 
buvo gavės kreditą, bet dabar 
nelaukiant galo termino, sko
lininkai jiareikalavo iszmoke- 
ti. Matomai pakurstė juos Tip- 
peris ir du jo draugai,
norėtu iszvažiuoti, turėtu 
daryti ta pasilipta kaip 
ežius ir atklvdolis.
todėl buvo neapkeneziama. tuo
įieapkenczianicsno kad negali
ma pakalbėti su Margarita.

(> ir ji buvo ari i
i >z

Joigi 
pa- 

suk- 
Sit nacija

VI' U aky s

graži

nustojo, 
tvlu.

mergaite,

vi Jszkai

| Advokatas 
pra lei do i lemiogod a mas. 
jam lieka: Vagras arba 
dyste! Tiktai dar nori visa da
lyku iszaiszkinti teismo. Turi 
sužinoti kad buvo nekaltas ir 
nelaimingas. A ps i rengės,
jo savo biuran, in kuri iki szio- 
lei nepasirodo nei vienas klion 
tas. Dabar vienok kas paskam 
bino. Inejo kokis pirklis ir ati
davė Bradai byla ir iszkartc 
atsilygino. Dar szitas klientas 
neiszojo kaip pasirodo įeitas. 
Iki pietų Jurgis priėmė sze 
szis klientus ir turėjo jau tiek 
pinigu kad dabar galėjo nura
minti skolintojus. Bet klientai 
toliau nepertraukiamai ateidi- 

negalejo to sa
gai

miega, kad gal visi Sandhurs- 
to miesto gyventojai pasiuto. 
Galop netikėtai paėmė in ran
kas dienraszti ir isz jo sužinojo 
apie .vakarykszti 
teatre.

Taigi, Margaritai, savo nu
mylėtinei, yra už pagelba dė
kingas.

Tippei is isz.pradžiu 
pasiuto isz piktumo; jautėsi 
mirtinai
Bet blogiausias užė jo jam 
liau.

V’isi Australieeziu laikrasz- 
cziai iszspausdino

nėjo. Jurgis 
prasti, manydamas kad

atsitikima

w

fer, 
Lv L

i 
I

? JU •Ii J t 1

TARADAIKA
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krypo nuo Szvenlosios Host i- 
jos. Pasibaigus palaimipiinui, 
ta pati szviesa spindėjo jo vel

dėjo Hostija 
Mes vėliau

szventa s. Jisžodžiu sakant — 
buvo per geras praszyti, kad 
kas ji pavaduotu; it tai)) jis 
grieždavo va rgona'i s 
kiekvieno ))alaiminpno. Visa
ta laika jisai troksžte troszko 
progos paimti Iszganytoja in 
sa v o ra 11 ka s ~~~ 
tojo paszaukimo 

Viena

'ji r BV a rgomnkas.
iinHiiiiiniiiiiHihMHiiiHnHiiiiiiitiihinifHHiiHi

Viena vakaru mes sėdėjome 
seminarijos darželyje ir kalbė
jome apie inalohūmo verte. Asz 
kalbėjau apie žmogaus szirdi 
ir jos nuolatini palinkima in 
gerus darbus, sakydamas kad 
malonumas užsipelno savo už
mokesti. Mano klausytojai — 
gražus jaunu studentu būrelis 
— su pilniausia atyda klausėsi 
mano kalbos. Kuomet pabai
giau kalbėti, keletas klausyto-' 
ju parciszke man savo pritari-j

i

laike

eiti savo szven- 
virszia u šia 

pareiga. Viena diena mano 
draugui atėjo in minti, kad 
sztai vargoninkas dar niekuo
met nebuvęs presbiterijoje. Ji
sai man tarė:

-- Klausyk! ar tu nu pa st e-

de, kuomet jisai 
adgal in ciborija. 
pa'.emijome, kad jis tuomet at
rodo pilniu pilniausia paten
kintas.

Szita visa invvko sekmadie- ‘ 
nyje. Asz buvau jau

(a atsitikima, kaip
beuž-

i
-'ii

i m
(M

I

I 
t j 
į

ilf

mirsztas
ketvirtadienio vakare 

sutikau viena savo draugu, ku
ris virpaneziu balsu manes už
klausė:

— Ar girdėjai apie 
vargoninka!

— Nieko!
kas gi su juo atsitiko?

— Labai serga. Sziadien po 
pietų ji iszvežv in ligonine.

Isz

sztai

Pli.

j bojai, kad vargoninkas niekad • musu
i

Vienam mieste Veselka at
sibuvo ana djeua, 

Aut kurios ne buvo matyti 
girto ne fieua, 

Buvo puikus susirinkimas, 
Isz senesniu o ir jaunimas, 
Mergaites labai gražiai 

dainavo, 
O tani tarpe ir ponas S. 

a t keli avo. 
Sodo už stalo, davadnai 

kalbėjo, 
O ir apie reikalu teat vu 

priminėjo, 
Jog kilosią apygardosia 

Lietuviai gyvuoja, 
Visokcs draugoves organi

zavo ja.
S. atsisto jo

ma ir užvieszpatavo tyla.
ta'Vsz apsidairiau aplink. Va

karo grožis buvo žavintis. \ra- [ 
sara nyko ir todėl geltoni 
dzin lapai l isur

*sins seminarijos pievas. Buvo
mes stisi-

me
te rsze žalia-

negauna progos tarnauti di 
komi per palaiminima.’

į beveik metai kaip mes inszven- 
visi tarnavę Ju, 

bei jis dar ne karta 
nėra tarnavęs. Szi vakaru nia-

tinti ir jau 
i ris kart u.s,

a-
Jau

II

atsakiau

tikro! Asz n<* nepa-

B

. i • . no eile. Nors asz nekoks muzi-jau po vakarienes; me^ sn>t-!
bureme patogioje vielelėje, kur | 
augo invairios gėlės; ir kur 
cziurkszlys srioveno isz vieno 
tvenkinio in kita. Medžiuose 
cziulbejo keletas paukszteliu 
laba nakti. Raudoname vakaru 

pasirodė

i kas, vis-gi manau, kad pagriež-
• «• • ta ta « ta ta taJcziau, jei priesz laika kiek )>a^

stebejau, kad jo nėra.
jis yra vienas tu 
kurie pasiszali- 

na visiems isz akiu, -

— Matyt, 
Ivliu asmenų

•/ilaviuezinu. Reikia jam pasi- 
siulini i.

- Tiesa 
niai sutiks, — tariam Gaila 
kad ir asz lai nepastebėjau.

Mano nuoszirduH draugūs 
nuėjo pas vargoninka paklaus
ti ar anas nenorėsiąs patarimu 
t i jo \ ietoje per palaiminimu.

— Kad Dievas tau atlvgin- 
tu, ih’oliuk! — tarė vargonin-. 
k a**. Bet kas griež vargonais?

— A,sz pamėginsiu, — tarė 
nu rasdamas dranga 
senai bandžiau, 
mas gr* goriuos gaidas, 
sziaip tai)) pagriebiu. Tu. dar 
niekuomet netarnavai per pa
laiminimu; ir asz žinau, kad tu 
norėtum.

Norecziau ? - - iszsiveržė 
lupu. Žinoma, kad a>z la- 

Asz troksztu nors 
arti prie Szven- 

Asz dažnai dusa- 
matydainas jus 
imanti in savo

sakai! Jisai niaio- 
— tariau.

tarė nu
liūdęs maiio drau'.is. Jie nie
kuomet nieko nesakydavo. —

Tuo paežiu laiku mudu pri- 
sekmadienio va- 

ai sit i k ima su
S z venezia u s i o jo pa laimi nimu.

— Asz Cikrai esu linksmas, 
ka«l daviau jam progos savo 
vietoje tarnauti, 
mano draugas.

Musu vargoninkas, pastip- 
Szventais Sakramentais, 
szesztadienyje tart um 

>zvuntasis. U

si m i neva
inv\ kusi

anadanguje pasirodė blanki 
žvaigždute. Ir sztai, isz tolo pa
sigirdo g’ilus vargonų balsai. 
Seminarijos choras lavinosi 
giedojime. Tolimi vargonų ai
dai primine man sena atsitiki
ma — dar 
kautis seminarijoje 
priminiau 
tams.

kara

Ponai ir ponios! — pi a 
Veith 
atida 

advokatas

dėjo vėl Margarita: — 
mautbo gatvėje, No. 16, 

biurą jaunas
Jurgis Bradas. <'ziunvk>zezia’

leisi 
nu 

Praszau. 
kliu-

re

sielva rtos, 
nežiūrint kad i>z i.-zvaizdor į 
rodo didžiausiu ramybe.
nusiminė ne apie 
■-avo imm\ lėliui.
padan li lex a>
budo priver-ti ja prie neap 
keneziamos moterystes, (tali ja 
laikyti namie vos pii<e metu 
paskui jau ji bus pilnamete ir 
'•avo likimo ponia.
mingas Jurgis!
t rauke

Bet 
save tik apie 

Ka jai gal’ 
Nebuvo betgi 

i prie

pi1<e

Bet nelai 
Kam ji par 

Saudhur-tau ! Zinoj* 
nuo levo kad jis bus skundžia 
mas kaipo skolų mmzmoketo 
jas ir kad 
r znaudojima kredito \ ra 
iszkelta. Margarita gi netnreji 
nei cento jam pag< 
-avo sutaupima. sūde i* 
kiniui patento.

Rytoj bus byla to Bradc 
pasakė per pietuf 

’l'ipoer asztriu tonu dukteriai 
- Byla yra vienintelis dalyku'-' 

vedu 
visadof 

miek

jau procesas lym 
jai r

•Ibet i.

vos no

už skola.-.

advokatai nori ta. gabu 
ninku, kaipo pricsziiiinka, 
žeminti ir nustumti.
pagelbėk i te man, ponai,
dyti tai szaukianeziai iii daugi 
atkerszijinio neteisybei; ūžti 
kekit bylas tam atviram ir tin

I

! kainam advokatui. PagelbekiU 
jam ir man, nes Jurgis Bradas 
Veitlunontho gatve, 
yra mano sužiedotinis.
pinosi su praszymu pagalbu.* 
iu visus Mispra t ilsius 
įnamis szio miesto. (
kite kad taptų tokia nvužsitar 
nauta -kriauda nekaltam! E

s uju

A O. 16
K re i |

džentel
Xepavely

tikra kad t< Lybes baisa.- 
dins jusu szirdi

Margaritos 
skambėjo, bet netikrai ir 
bedamas.

m!.... 
baisa.- ga rsi a i

dre 
nu

sukompromituotas 
ve

ta žinia 
Dienraszcziu straipsnius pa 
ežiam Tipperim 'rodo, kaipo 
parliamento nariui, kuris ty 
cziojosi isz jauno, atsakanezio 
isz pradedanezio karjera advo
kato.

Buvo skandalas
ri> turėjo pasirinkti.

ir Tippe- 
arba at 

szaukti s:avo mandala, arba su
eit ? ulaužyt savo unikumą ir 

visuomenes balsu.
Iszsirinko pastaroji, ir

jo biure.
Rado ji naturaliszkai prie 
delio darbo.

Ant

lanko Jurgi Brada

♦

at

di-

Vise 
i-zpir |

mano galvoj, nes m-z ja 
Bus atimta isz jo ant 
advokato teises. Tu, 

geriausia duosi pri 
rodymą del jo meiles, nes ji ga
li gelbėti nuo gėdos ir sunaiki 
ainio ateityje. Duodu tau rytoj 
iki pietų ppsimanstymui laiko 

Jur 
kai

Margarita.

Jeigu nuraszy<i 
gini Bradų, ir 
viskas tarp jusu

laužk a

naskui jeigu uraszy.G 
in Jokūbą Broką kad 
tapti jo žmona, tada

Kada, ji pabaigė, 
sislinko ložos gilumom Jos jie 
gos iszsiseme. Teatre valaii.de 
le buvo tyla, paskui ))asigirdo
O*

buvo sujaudinti; jaute 
prato kad tikras ir sielvartui 
gas galutinumas privertu jar 

mergaite ii: i

farsus plojimai. Visi esantiej’ 
ir sa

na gražiu 
žingsnio.

Tuomet pasigirdo baba? 
k’io tai seno Margaritai 
žins t amo žmogaus:

C J

— Lai gyvuoja Mis 
per ir jos sužieduotinis 
katas Bradas!

Į*o tu žodžiu vėl suskambėjo 
garsus szauksmai.

Margarita, jausdamos 
jiegos ja kaskart labiau 
leidžia, iszejo isz ložos.

»)

szu

ko 
liepa

Tip. 
advo-

rytojaus 
d i e n ras z.ez i a i pad a v

San h u risto 
t' (

Bradas priėjo prie dalyku
Tipper i u kaipo

žinia kad 
su 

bendradarbis 
;r kad susižiedojo su jo duktė
ria.

Ta i ii pasikreipi' dalv ka>.
Užkabi n imai isz spaudos pu 
kaslink Tipperio ilgai dar 
s esi. Kalbėta kad sena lape 

iszsiteisint

10

pasakysi
pabaigta, (

laiszkr
*• utinki 

atmesiu '
Jurgio apsknndima. Dar. duo
siu Bradų i piniginiu le-zu kac 

alėtu su garbe aplei>ti Sand 
kurstą. Prieszingam atsitikime 
atsakomybe puls ant tavo

s<-1 r

Tippcris. o

ro-
ir

- - pasakė

gal 
vos. Ir dar karta pakartoju: 
turi laiko pasimanstyti iki ryt 
dienos pietų.

Taip kalbėjo
dūkto tylėjo. Po pietų ji nuėjo 
savo kambariu ir ten užsidarė 
Apie septinta valanda vakaro 
Margarita ine.įo pamotes kam 
bariu su nuszvitusiu veidu, 
<lesi kad nieko neatsitiko,
kaip uždengtu kokiu stipriu 
užsibriežimu.

— Norecziau eiti sziandien 
su tavim iii teatra, 
Margarita.

— Labai gerai, Mgrgarita 
r—atsako nudžiugusi pamote, 
r- PapraszyUu tėvo kad tave 
leistu. Tunu vilti kad priesz 
tai nieko neturės.
■ Ir tikrai, Tippens 
Vric^iBgas
teatra, tuo labiau kad jam pati • " * < •< . B 1 < • « M
VriOfetingfts

> nebuve 
ju nuėjimu in

kad 
a p 

Kari 
doriuje sutiko iszbalusia ir isz
sigandusia pamoto.

— Ka tu padarei.

Kalbėta kad 
mokėjo apsukriai 
isz nesmagaus padėjimo.

Ka kalbėjo Margarita ir Jur
gis gal butu perdaug pasakoti. 
Pridekime tai kad jauna pora, 

keliones po 
karta pnsiro- 

lžiu< teatro ložoje buvo priim
ta garsiais plojimais.

; Galas :

na rg ryži u s i>/z 
szliubo, pirma

Marga
rita!

Ta ka turėjau padaryti.

□AINU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. t)2 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c 

W. I). BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHAN0Y CITY, PA.

♦

J

Kuk.e jog Margaįįta jau iszrodo 
kaįp ir patenkinta likimu, yra 
linksmesne negu praeitais lai-1 
kaift’i " *
11 'Apie asztnnta valanda paai- Į 
rodo Margaritą puikiai įszsi-

*

— NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.—
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji t>u narkotikais nuodah, 

Lad “npiuaWnti” jo tikausnu) paeinant] nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar gertau-^-duokltc jam truputį

z% Tk/T J31TSTO
tyriausiu, uldaua-rkonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame n£ra svaigalų. 
N<-ra nurkollSkų nuodų. Jis yru tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta lt dartovlų i.tsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užklctOjbno, vidurių 
dieglio, jnGtlunglo. Kūdikiui mėgsta jj. Jie net prato dauginus.

Jūsų apliekoriua parduoda Bambino—35c. už bonkij, 
aiba pasiųskite uolai j laboratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4th Street Brooklyo. N. Y.

.. <’Jį» I

Ibi|!*«. i t
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Už valandėles S. <ua..7W,|v,
Mat ka toki kalbėti norėjo, 

Melde visu kad apsimalszytu,
K a jisai paša k is klausytu.
Žinoma pirmiause jaunikio 

prasze,
Kad už tai nepyktu persi- 

prasze,
Ir pradėjo p. >S. kalbėti, 

O sveeziai su atyda klausyti.
Sztai vienas isz kur tai isz- 

lindo, 
kalbetojaus ))rilindo,

I r da buvo suvis art i,
Tasai mandralius pradėjo 

plūsti ir barti.
Kalbėtoju iszvadino žodžiu 

bjauriu, 
o-klaus\damas draudimo 

kitu, 
Plūdo ant dumiu ir kvailiu, 

Kalbėtojas negalėjo pabaigti 
Susisarmatincs turėjo iszeiti

Ari vn e

\ t

vailiu nėra ka pradėti

— pažymėjo
man paežiam mo- 

ir asz ji 
st udellv.-aiH

Kas tai pt r atsitikimas, 
(‘■veli! Papasakokite ji mums!

b i M •*»

Asz jau 
n io k ėda 
manau

Ba su. k
Vehik reti pupu pasėti.

Mai S. apie Lietuva kalbėjo, 
Kad po kelis centus sumestu 

norėjo.
'Teip vyrueziai neiszpuola 

daryti, 
Žmogų davadna kolioti, 
Tegul butu sau kalbėjus.

i </. kur atėjo butu sau nuejas. 
Priimti svecain kožnas privalo, 

Davadui žmones nieko pikto 
nedaro, 

Bei visur atsiranda kvailiu
O iabiau.se terp Lietuviu. 

Užtylėti t*) asz negaliu, 
t /. tokius dalykus pabarti 

turiu.
O wla, kalbėtojai turi žinoti 

Kokioje vietoje iszsižioti.
O ir apsi žiūrei i, 

talpiu ka turi kalbeli.
Juk visokiu turime žmonių, 

Iszmintingu ir kvailiu, 
Vieniems kalba patinka, 
Kitiems suvis netinka.

«!«

Isz provu szitokiu, 
Tiktai buna juoku,

— prasze visi vienu balsu.
4

vvriszkus \eidus t?
.-'ins sutanas ir
jiems Ims naudinga lai žinoti.

Vargonai 
at sil ik ima, 

apie viena maža malonumo su
teikimą, — tariau.

--- Daug
k urioje 

studentu, likome inszveimti in 
diakonus.

gftinu lankėme tojo pirmo 
'.n kunigus vedanezio žingsnio. 
Tai buvo griežtas ženklas mu
su atsiskyrimo su pasauliu ir 
kartu inžanga iii presbetiidjos1 
sz\ entenvbes. \’isi turėjome 

nes musu 
negailėjo ji

Būdami

Vz pažvelgiau in ju rimtus 
........ ....... s iii ju juodą

ją u ežia u, kad

J

t.”

k lase,

ižiau

man primena 
lies

ISZ J|> 
bai noriu!

Imt i 
eziauSio jo.

< >

vi<a pinasi Į karta

van
met u adgal mn>u kit

tos pasiiflymas man teikia di
deles laimes. —

buvo dvviika

Mos mi nepaprastu

Visi turėjome 
tvirta paszaukinia 
mokytojai nieko 

isxa uklcti.
, szventa laime džiau- 
sa v o

3

mumv.se 
liakonais 
genies savo privilegijomis, 
ypaez kad galėjome būti taip 
arti Szvencziausiojo
meldo. Galėjome net atidaryti 
Szvencziausiojo ciborija, laike 
palaiminimo iszstatyti ji mon
strancijoje ir, palaiminimui pa
sibaigus, vėl atgal ji padėti in 

[ciborija. Kiekvienas savo eilc- 
|je naudojomės szita privilegi- 

mineti, kad 
tvirtas tikėjimas dar 

sustiprėjo ir

Sakra-

m
’’A'oncziausiaji. Isz t i*.

viena po 
raukas

■su l;nn>-

Kodėl gi 
i nors 
— tarė draugas, jausda- 
la nedraugiszkuma, kuri 

parode jo klases draugai, nu- 
Bkriausdami ta gražu dievotu
mą.

k urio 
mi»:
mas i

t u nepraszei 
pasikeisti vieto-

rintas 
m i re 
koks j 
užvieszpatavo
Priesz savo mirti

Seminarijoje 
nuliūdimas.

jisai pasi
kvietė mano dranga, davusi 
sekmadienio vakare
jam dalyvauti palaiminimo ce
remonijose. Kuomet tasai gera- 
szirdis draugas stovėjo prie jo 
lovos su aszaromis, riedanezio- 
rnis per savo skruostus, jauni
kaitis prabilo in ji silpnu bal
su :

progos

-■ Asz szito tikėjausi, drau 
<e! Ir tai gerai, nes asz ne pil-gei ir tai gerai, nes asz ne pil
nai įvirtas, ne vertas būti geru 
kunigu. Bet asz niekad, niekad 
nepamirsziu, kad jei ne tu, tai 
szitos mano vargingos rankos 
niekuomet neimtu turėjusios 
progos laikyti musu Vieszpati 
ir Iszganytoja. Melski už ma
ne, brangus drauge! —

Už valandos jis mirė. Mano 
draugas negalėjo nurimti: 
grande jo szirdis. Kuomet visa 
pasibaigė, jisai atėjo in mano 
kambarį, užsikniaubė ant sta
lo ir pravirko:

— Acziu Dievui, kad’asz 
nors viena karta buvau talo
nus szventajam. —

Birželio menesyje mus vie
nuolika diakonu inszventino in 
kunigus. Kiekvienas jautėme,

negaleeziau praszy- 
ti tokios malones — 
tyliu balsu. Kiekvienas ja 
brangina; asz nebueziau tokis 
drąsus. —

Draugas pažiurėjo in ji. Jis 
niekuomet neatrodo toks silp
nas, baltas; jo didės tamsios 
akys buvo vienatine jo veide 
gyvumo iszraiszka. Jo patogus 
elgęsis užžavėjo dranga.

Ta vakarti per palaiiuinima 
grieže naujas vargoninkas; se
nasis gi tarnavo diakonu. Mes 
studentai, žinodami visa atsi
tikima, ji temijome. Jo veidas 
spindėjo tartum angelo, kuo
met jisai atidarė ciborijos du
reles ir indejo Szvencziausiaji 
Sakramentu in monstrancija. 
Mes retai kada matome tokia 
pagarba ir toki gilu dievotu
mą. Per pe'ti stula ant baltos 
kamžos, buvo galima jame in- 
sivaizduoti szventa Steponą 
arba Laurina. Jis klūpojo su
dėtomis rankomis priesz auku
ru; jo akys no valandėlei nenu-

jis atsake

kad musu draugas vargonin
kas skraidė virszum musu, gąl 
isztieses palaiminimo rankas, 
kurios nors nebuvo pateptos 
kunigystes krizma, bet buvo 
paszvenstos palytėjimu Jėzaus 
Szvencziausiame Sakramente.

* «< ♦

Gili tyla užvieszpatavo stu
dentu tarpe. Prieblandos sute
mo ir menuo pasirodė. Jo 
skaisti szviesa apszviete j u 
veidus, teikdama jiems dvasi
nes iszraiszkos. Asz jaueziau, 
kad geroji sėkla giliai insmigo 
ju szirdysna.

Kaip tik ttida. suskambėjo 
varpas ir mes, pakilę, ejome in 
koplyczia. Ne vienas nekalbėjo, 
nes žodžiai nebutu galėjo isz- 
reikszti tai, 
savo szirdyso. • 
„ .,1,1 H.II 1^.1 OWI I W ■Riny

WTRARVATTRVAft

PIRMUTINIS UBTUVISZKAS 
GRABOJUU3 MAHAMQY CITY •■■I :• '..... • ..V-i.

Ar gi reiktu 
musu 
daugiau sustiprėjo ir musu 
meile Eucharistijai dar padi
dėjo lame artimame su Juo su
sidūrime!

— Praėjo kiauri metai. Vie
nok niekas ne pa stebėjo, kad 
vienas,musu draugu niekuomet 
dar nebuvo ejes savo virsziau- 
sios pareigos 
cziausio in savo rankas 
buvo musu vargoninkas —isz- 
blyszkes, szvolnus, kar.szta 
szirdimi, dievotas, punktualus 

. -,■ -- '    ------------- - — -   " ■ —- ■ ■

Jf-

— paemes Szveu- 
savo rankas. TaiArti Szenadorio gerdami 

svaiguli gavo, 
Na ir ant galo susiro'kavo. 
Boba su kokiibten vyru Busi- 

stunide, 
<Na ir boba vyra apskundė, 
O galybe barszeziu, kiek tai 

sarmatos buvo, 
Kada prova atsibuvo.

O kada toji boba snuki 
paleido,

Ir tasai vyrukas neapsileido.
Asz to visko czionais negaliu 

apsakyti,
B.a net bjauru man pamislyti. 

Jeigu asz boba tureczia o 
teip pliovotu,

Tai ant svieto ’ilgai negyventu

szvolnus

EXTRA.!. qERIAUSIS KU-KU LAIKRODIS RINKOJE!
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Jeigu jus iwritc i.usip'.i'kti gera 
na ta: nusipirkite

■i

Ku-Ku Laikrodi, 
szita laikrodi o busite pilnai uįjrar.C- 
dinti. Siūtas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas ii;/, 
rytas iso tvirto rioszut

ka mes jautėme
—K. T. V.

iltį ropos, pa<la- 
tnedžio, peikei 

isapiausiytus, su raudon-tnodžlo pri- 
dezekais, uoliniai ir juod-modžio 
ranka padalyti invairus artiatlszki 
iszinargiiiimai. puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
muszn pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir guli laikyti visam 
amžiui. .Auktizczio 17 coliu o 18 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už 
preke. Vertas mažiausiai $2<).00, bot 
musu numažinta preke yra tik $13.95 
tbdoL prisluskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likuuhis užmokusiu kudn 
laikrodis bus’ pristatytas irt juini na
mus. Užganbdlnimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami..
PASTABA: Jeigu jus gausite1 ku-ku 
laikrodi :’kur? noro kitur u# pigesne 

m' ii •> A "a. ' — _ . ta ’ta. ta n. ta
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■» w “Siuk'MH'ii * 

Chicago, Ill.
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MERCHANTS BACKING TRUST CO.
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PABSIDUODA FARMA.
Szianta akeliu farmaj * gori 

namai. Dvi mylės žemiau Laito 
Side ir % mylios nuo SteitoW 
lie; . •.tTivv-*/ v (D18 

■: I Wn1 tor Grube..’
įjl Box»3

■■

*v

4

Szhata akeliu f aram; ^gein

“ ■ 1 4

I

r* ... /
4 > ■

$ arnesville, Pa.

* #

W.

1 

v
'ii, ’ 

■M

4

tokia žonia

Laidoja kunus numeirelfu. Pasamdo 

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t J. 
520 W. Centre St. Mabanoy Čitįr, Pa.

automobilius del laidotuvių, kriksz- ■“•■l*lii iJ'j
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— Keturesdeszimts valan
dų atlaidai Szv. Juozapo baž- 
nyczioje prasidės Nedėliojo, 13 niino, 
diena Gruodžio — Panodoli ir 
L’tarninke 14 ir 15 dienomis.

—• Bot t.sv įlies sudus 
skyrė moterystes ryszius Mari
jonai Stankeviczienei isz (k>al- 
dale nuo Juozo Stankevicziaus 
isz miesto, kurie terp saves ne
gyveno nuo kokio tai laiko.

per-

— Kusi minias kad serga ir 
negali apturėti jokio palengvi- 

, Stanislovas Pietk’evicz, 
34 metu, gyvenantis ant South 
•Jardin ui i. atėmė sau gyvas! i 
.Windsor 
paleisdamas 
Palicije pranesze

bot<‘lije Filadelfijoj, 
HZiivi in galva, 

apie savžu- 
dinsta broliui velionio pas kuri 
nusiuntė lavonu 
palaidotas.

isz kur buvo

Tuscarora, Pa. — Laiko va- 
karuszku name Patriko Kee
ney, Mare Petrauckiuto 
dama parodyt kaip szokasi 
naujas szokis, teip iszsukinejo 
kojukėms kad paslydo ir
go! puolė ant noseles kuria isz- 
lauže. 
szoks

nore-

bin-

4 4
Mariute daugiau 
Czarleston

_____ »
Chicago, Ill. — Antanas 

balinuskns, 40 metu

ne-

hz Lietuvos PAJESZKOJIMAl. Katalogas Knygų

Ashlando 
Panedelio diena 

įnirę Vincas Levanaviezius, 45 
metu, isz Morejos. Velionis pri
buvo in Amerika jaunu vyru
ku, paliko dideliam nubudime 
paezia ir septynis vaikus. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos.

— Po operacijai 
ligonbuteje

— Palicije aru."Zlavt>jo New 
Yorke už valkatysta jauna 

pasidavė kaipo 
Elenora KovaKkiute isz 
Hanojaus.

u z 
mergina kuri

Mi- 
palieije 

Mnhanojaiis pali
cije pra."Z\dama isztyrinoti ar
isz! ik ruja 
czionais, bet 
josios

N’ajmkine
snsinesze >u

1"Z

►

nesuranda. O 
1 y ežia pasidavė 

paeinant i i>z miežio; gal

murzina pa<*ma 
l \ g sziam laikui

giminiu 
gal mergaite 
kaipo
gyvena kur artimoje.

VehaU" dažiiiota, 
gaite paeina i>z Bowniano pe- 
cz«*s i.-z kur iszvaziavo >u kita 

aplei"dama motina 
-eptyniais vaikais.

buk me r

merga He
naszlia su
Elenora norėjo pamatyti dide
lio ini<‘"to
varga o no imta. Bus .stigražv- 
ta adgal pas motina.

kuriame surado tik

— Ju<»za" 
kos arcszta\<>ta

tGilberton, Pa. — Trijų metu 
Jonukas, sūnelis Henrikio Ber
no! a iezio, 
ranka puldamas 
peilfo kuri pasiėmė mm stalo. 
Daktaras susiuvo žaiduli.

m darba 
Jo 
su-

peilio

baisiai
ant

persipjovė 
mėsinio

Meadville, Pa. — Kūnas Jo 
zofinos Musztukienes, 47 metu, 
kuri Urvo žuvusi keletą dienu 
atgal, rasta ežia visztinyczio.je 

žemomis. Policijaužkastas žemomis. Policija 
areztavo jos vyra, Joną. — V.

Baltimore, Md. — Nežiūrint 
tėvas Ag- 

700 W.
teisėjo pnuzymu
nieszkos (icležiutes,
Lombard St. nenorėjo liūsti jai

Jack Woodruff,apsivesti su 
sakvdamas. kad jis nežinias jo 
tėvus. Geležinio 
tnota didto, 
(turi tik 17 metu) ir
bėgti sn savo vaikinu.

Tęva." vienok sutiko patyri
nėti jaunikio kilme. Pora vidu-

arei-z-
kad

buvo 
nepilnamete 

ruoszesi

ry teismo sales apsikabino pa- 
sibueziavo ir teisėjas nurodė, 
kad matyt ji(>du mylisi ir to
dėl reikėtų leisti jiems apsives
ti. -v.

amžiaus, 
gyvenęs prie 301 W. 10.5 Place, 
oselande, prapuolė pereita. Pa
ndėlį. Jis iszvvko 
tunely ir daugiau negryžo.
visur ieszkota, bet niekur 
rasti nepasiseki*.

.Jo žmona betgi nepaliavo jo 
iizkojusi ir vakar surado. Su
rado tik jo lavonu. Cook pavie
to lavoninėj. Pasirodė, kad Pa
nedelio vakare g
darbo jis nesuprantamu 
pa))iiok‘ po C. and E. I. trauki
nio, kurio jis gryžo namo 
darbo, ratais. Nelaime 
prie 103 gatves, kur jis 
iszlipti isz traukinio,
uis užmusze ji ant vietos, 
kad joku žymiu 
nuli neturėjo, tad tapo 
bent as pavieto lavoninen ir tik
vakar tapo jo žmonos ten 
rastas.

Jo žmona delei 
sios nelaimes yra labai nusimi
nusi. — N.

PASZALPOS LIETUVOS 
KARO INVALIDAMS

Kaunas.
uote dabar svarstomas klausy
mas apie tani tikros 
asignavimu Lietuvos 
menes invalidams žemes skly- 
pi ir atidaryti jiems invairias 
dirbtuves. Jiems dabar baiga- 
ma statyti namai Dnonclaiczio 
gatvėj.

KRUVINOS ČIGONU 
PESZTYNES DEL LITO. 
Kaunas. — Szio menesio

M misteriu k

rvždamas isz 
bildu

isz 
hztiko 

1 u re j o 
Trauki- 

bef
ident ifi kavi

ni! ga-

su-

tokios bai-

AlekasRochester, N. Y. —
sziomis dienomis apsi- 

p-le M. ?<emei k i ute. 
Lietuvos.

P-
Kulio

Seikeviuzius, li- 
Hazletone už 

pasiutiszka važiavima automo
biliniu ir trenkimą in kita ma- 
Kzina. būdama- ap.-vaigintam 
padėjime. Burmistras ji nubau
dė ant 1 lt) doleri u.

Jeigu tai."<'lu. perdirba
te ar .statote namu-, nuužmirsz- 
kitu kad Elorijonas Boczkaus- 
ka." už\ es jums geria u-e elek- 
trikinia szvie 
miszii darbu.

geria u."e
"ii. Turėdami pa
du 

per telefoną 88M.
< • k i I 

o
(? jam zmc 
prihii< )ai." 

jin ir duos jum." guriaiHu pata
po No. .‘>12runa, arba ateikite 

Parduoda tuipgi 
prosus,

W. Pine idi. 
vijoki ;i> 
sviperiu- ir 1.1.

fi !wzeriu>,

Kewanee, Ill. — Darbai ejna 
net i>z keliu dirbtu- 

darbinin-
blogai, o
viii paleido daugeli 
ku.

— Szv. Antano 
kojų bažnyczioje atsibuvo 
sijos. Žmonių buvo pilna 
nvezia, nes tai buvo *
nios misijos czionais.
nieriu turėjo puiku
ape guodojima tėvu ir kaip tė
vai turi auklėti savo vaikus.

1 net u vis z- 
m i 

baž- 
pirmut i-

M isijo 
pamokslu

— Diena 25 Nov. pa ra piję 
surengė puiku vakarėli hi lai
mėjimu dovaneliu, kurias pa
aukavo geri žmonis, o 
ris Jonos Dromanta.- dovanojo 
meitėli 2.50 svaru
Žmonelei linksmino.-i ly 
lybam vakarui.
grajino smagius szokius o mu
su moterėlės pasiredia 
panaites, iszsukinejo valdikiu-
ir pelkeles net miela buvo žiu 
reti. — Jurbarkinis.

fsrnie-

sunkumo
g ve- 

M uzi kantai

svetaine,), 
jaunai porelei 
mvniszko

— I).

Veži*Ii s, 
veik* su 
apie metai kai)) isz 
Iszkilmingai kele vestuves 

Linkėtina
laimingo 

gyvenimo!
Simanauskas 

kurio mirti jau buvo 
kai)) “naminukės” 
baezka sprogo ir namus 
ge bei ji pati mirtinai apdegi
no, žmones sako palikes 
apie $25,000 namais ir 
$20,000 pinigais.

—- Del neteisingu 
Rochesterietis 

apie tūlo farmerio dukters ves
tuves, buk szeiminiiikas buvę 

“aliejum 
ir visi svecziai. Tas 
Szeimininka.s buvo visa vakaru 
gerai stovis ir jaunasai tvarka 
daro, tik vienas pradėjo prie 

kabinetu, tai buvo
Reikėjo vely pa-

naminukės

Tūlas

labai nusidažęs 
svecziai.

szei

ame
IJ 

raszvt a, 
užraugta 

užde-

\s turto
apie

žinių: 
padavė

S 
tai) 

netiesa.
I1
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No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 

’ kuris buvo protingesnis r.ž savo poną.
61 puslapiu............................ .. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus..

No. 129 Keturios istorijos apie 
1 Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau- 
. tojei in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 

nus prigauna. 58 puslapiu....... 15c
No. 130 Penkios istorijos, apie 

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu..................... 15c

Puiki istorija apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35c

No. 132

> l
Pajeszkau savo kaimynu, Jo

ną ir Juozą Peczenka ir Elzbie
ta Peczenkinto, isz

ap. Rudos kai- 
yveno apie Slie- 

regul alsiszaukia ant. 
(2t.

aibi-l8ub» fb'*1’ Imr 
iiiuv. nio. Kitados g\

sumos
kariuo-

nadori.
adreso.

007 It

f 11

ir

Suvaiko

Tamas Petreviezia 
Linden St. Minersville, Pa.

Asz Jurgis Antanaviczius 
pajeszkau mano sesers duktė 
ru, Anele ir Bronislava Valen- 
cziutes (po tėvu.) Girdėjau
kad gyvena New Yorko steite. 

’ Paeina isz Veisėju,isz Veisėju Lietuvoj.
diena Kauno rinkoj kilo smar- jvtsi-szaiikit ant szio adreso. *6 4 A 1 * • *kios pvsztynes tarp dvieju 
gonn, jiems besidalinant 
litu gantus už bendrai parduo 
ta arkli. Pesztynes kilo dėlto 
kad juodu negalėjo susitarti 
del vieno lito. In pesztynes in 
sikiszo dar daugiau čigonu ir duoda kartu su namais. Namas 
galo)) 3 čigonai liko 
sužeisti. Policija suėmė penkis 
čigonus 
nese.

5

ci-
200

smarkiai

davėlavusius peszty-

NETIKES BIZNIS.
Byla del platinimo Lietuve 

je netikru 50 litu vertes bank
notu Apygardos Teisme truko 
dvi dienas ir Lapkriezio 4 (lie

pa s k ei bena 
sprendimą.

P. Drelingas betyrinėdamas 
suseki', kad litai vra 
Vilniuje4, buvo net sužinotu kai 
kurios pavardes, (farsus afe- 

pa bėgės
buvo litografas 

kompani jos
rins. .Jis panasziais darbeliais 
jau ir Kaune pasižymėjo, ban
dydamas spausdinti 
ir banderoles.

teismas savo

ristas,
Sztenbergas 
ir visos

.lis panasziais

No. 100 Tūkstantis
Viena“ puiki didele knyga.
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9 *4 per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlicku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkclio Duo
bes, Karalntis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravtmas; Jesz-

Naktų
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

audeklinais

704

15c

Su pa-
35c

No. 131

Geo. Antlionavich,
R. 1). No. 2 Box 39 

t.97) Ringtown, Pa.

ANT PARDAVIMO.
parsi-[bojo tarnaites o rado paezia; Stebu-Buczerne ir groserno

klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte dukterc; Nela-

; Prakeikimas; Delegatai 
aplei- pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 

informacijos Įka ketina antra karta apsipaeziuot;
Pikta Onuka..........................

No. 106 Penkios istorijos, 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 

$1,000 TIK UŽ 60c. Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti,
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

stebuklingu žolių vertes tukstanezio I ' 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim- neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu- 
tas kokios nors ligos bei viduriu su- tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
gedimo? Toks Žmogus yra susirau- darbininko. 182 puslapiu............ 35c
kės, nelinksmas ir invairiu nesmagu-1 No. 108 Szeszios istorijos, ajio

I ! iežast i s, Lns Vyraf).neseniai statvtas. I 
pardavimo savininkas 
džia miestą. Del 
atsiszaukit in Saules ofisą.

(100.
.25c 
apie

262 puslapiu.
Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta, Ka pasako ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu .

No. 134
...................................... 15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................ M5c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu didelio 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar

No. 107 Keturios istorijos, apie Rastinukas, Kumelaite prie

No. 108 Szeszios istorijos, 
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir [Deives, Juokingas apraszymas, Pro- 

priminimai, Szeparka-
dirbami

: auksini kaina parodytum, tai jam ma- | kuratoriaus
(farsus 

isz Kauno,

inciato-

dolarius

121 puslapiu . . . .tvoros. 121 puslapiu................... 25c
No. 137 Pasiskaitymai knygele: 

Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va-

lonesne butu sveikata, negu tas auk- Pavojinga klaida. Toj paezioj kny- sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekune
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141

so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs gcleje teipgi randasi szitie apskaity- 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai hnai: Dievobaimingas auginimas vai- 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku- ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
rios jums sugražins sveikata. mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos,

Vaistžolcs yra nuo sekaneziu ligų: Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa- 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio L 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo pa |j

tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkiuka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

patrūkimo, No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa-Teisinas Mansza Kaplana, krutinę, reumatizmo, plauku slinki

mo, pleiskanų, nzlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauM 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai* kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport, N.Y.

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa. 

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. 
miesto, 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa

t. 
88 puslapiu 

Sziuplnis, puikiu skaity-

t

L y-

Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
upisakele .................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jcrubausko, Osicczna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. ... 15c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina.

No. 145

(3

SVCCZIII 
praszalintas. 
minėt viena svetimtaute pane 
lo, kuri buvo
“ruska kazoku 
ges kin k u tęs 
bos...

pakilo

metu amžiaus,
v ra 28.3 nuosz. •
skaieziaus priesz 
per la pat 1924

szimet 
mirusiu 

nuosz.
Ju

i- zokt i
— tik na ha 

buvo labai lai
—V.

]>ra<lejus 
t 1

Tcipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

M. Goldmana ir Micheli Bielo 
vicki pasmerkė asztuonis me
tus kaleli sunkiųjų darini kalė
jimo, Goldmaniene pusantrų, o 
Genes Levinaites kalte rado ne 
įnuodyta ir jh isztoisino.
KIEK LIETUVOJE 

MIRSZTAMA.
Centralinio statistikos biuro 

žiniomis, per sziu metu pirma 
pusmeti mirė 17,543 žm.
1,000 žm. daugiau, negu per ta 
pat 1924 m. laika, Szi> mirusiu 
skaieziaus padidėjimas aiszki- 
uamas tuo, kad žymiai
mirtingumas vaiku tarpe iki 1 

kuriu 
visu 

23.4
m. laika.

daugiausia mirė nuo limpamu 
ligų. Vien nuo tymu ar skarla 
tinos mirė 1671 vaiku, tuo tar
pu kai 1924 m. per ta pat laika 
mirė 523. Padidėjo taip pat be- Te
veik 2 kartus 
epideminėmis ligomis ir suau
gusiu tarpe, 
cziaus mirusiu 1 
limpamoms ligoms.
liozu per nirma sziu metu pus
meti mirė 10.1 nuosz. visu 
rusi uju. Kiek sumažėjo 
žudvbiu ir 
ežius, kuris szimet 
nuosz.,

li-MeA.lo.i 
k<>> i'Znrdvta* tmlrl auloinobi- 
li."lai kurie važiuoja in Ilazle- 
tona ir kitur turus važiuoti per 

Brook.
neužilgio pa-

Tiltai pi J* kaip

Treskow ir Beaver 
Nauja." tilta- fui.- 
baigta.-.

ir
Czionais 

erai, bet

Pa." P. 
pirk"itu pigiau 
bat<>" 
linine 2 
(*. gi*
kepim<» 15 e. 
už 2 
Pine ulvuziox.

specialu"
i c.

Kul»urta\ iuziu 
ii'-Lfii k i l iir. Su- 
prekes: rūkyta 

"/.vieži "Zolih riai 20
h iena uzuk ro-t 17c. del 

del zupes3>varai 
>u. -tenka" 2su. Ant 600 W.

NEDELINE EKSKURCIJA
........ ■ —

PHILADELPHIA
Nedelioj 6 DECEMBERIO

Isz ryto 
. 1:30 

. . 1:30 
, . 2:21

Speciali* Trcina* Subato* Naktį

Isz 
Shamokin 
Mt. Carmel 
Ashland . .
Girardville............................. 2:28
Shenandoah ....................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) . . 3:lt 
Pribus in Philadelphia 

«Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ezia vakar in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50
Ant Readingo

. 6:00

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

GeleMnkelioĮ

Detroit, Mich, 
fabrikai dirba g 
buvusiems sunku darba 
kyti, nes isz farmn daug 
niu suvažiavo jieszkoti darbu. 
Mokestis nekas, nes mekanikui 

50 centu

pri- 
aplai- 
žmo-

moka nuo 30 Iv 
valandos.

— Moterėlės ir turi užtek
tinai darbo, no verda namine 
in kuria deda cibuliu, 
ku, o nekuriuos net 

guminius

trK ant

czesna- 
supjausto 

senus guminius czebatus ir 
biirdingieriu samas paneziakas 
idant namine 
Xekurios tiek 

</ r>

butu
prisilaka tojo 

sztopo, jog nežino ar josios 
Dievo sutvėrimai ar galvijai.

drūtesne.

nežino

Shamokin, Pa. — 
Subata

kai-

P ra e j ta 
mirė ligonbutije kuni

gas S. Tarnovski, prabaszczius 
Szv. Stepono Lenkiszkos baž
nyčios. Velionis buvo kunigu 
32 metus, kalbėjo penkes
has ir paėjo isz Poznanians, in- 
siszventino Rvme. Laidotuves 
atsibuvo iszkilmingai Ketver
ge, kuriuosia dalybavo dauge
lis kunigu.

—• Banditai sulaikė 
ve r i Ed va rda Ju don sk i

drei- 
arti 

Lukefidelerio kasyklu atimda
mi nuo jo 14 doleriu.

— i Pati Williamo Ogniskio, 
32 metu, motina trijų, vaiku no
rėjo atimti sau gyvastį per isz- 
geryma laisolo. Priežastis užsi- 
keisejimo ant gyvasties buvo 
barnis su savo vyru. Moterė 
serga navolinvai li&ronbuteio.

Edwardsville, Pa. — Susto
jus darbams kasikloua, viskas 
sustojo tik vos keli fabrikolei 

kruta. 
Ed- 
gv- 

palis

vos
Kingstono sziek
Nuo kada Kingstona> su 
vardsviliu susimaisze tai 
ventojai susimaisze ir

(t.f.)
tiek

susima isze
nežino kur priguli. Ana diena 

persiskyru-atsibuvo Veselka
sios moteres nuo savo vyro ap
sivogdama su kokiu tai Lietu-

Italijonu,
gyva vyra ir vaikus.

— Pusinyko Szvogeris.

viszku turėdama

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda labai gera farma 
(ūke) prie pat mokyklos, prie 
gero kelio, netoli nuo miesto. 
Žemo labai gera, dailus klevu 
sodas, visos tulszys daryti siru
pą. Parsiduoda labai pigiai, tik 
už puse prekes kiek farma ver 
ta. Kita farma parsiduoda di 
dele su gyvuliais, su visom ma- 
szinom, labai geroj vietoj tarp 
trijų miestu ir geležinkeliu, 
prįe geru market u. Del plates
niu žinių kreipkitės prie:

Simon Nauyalis,
R. F. D. No. 2. 
Woodstqek, V’t.t.99)

PARSIDUODA FARMA.

Turiu dvi farmas, todėl vie
na turiu parduoti labai pigei 
bile katra. Viena randasi prie 
pat Minersville, o kita prie 
miesto Atiburn, Pa. Geležin-, Pa. 
kelis eina per funna.

J. R. Gudelauskas
- R, F. D. No. 1.

Auburn. Pa.

>

mirtingumas
< J

Isz bendro skai- 
nuosz. tenka 

Tu berkli
o 
t)

pernai
1.5

Lai PAIN- 1
EXPELLERIS t

Praveja Skausmus! »
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas liniinentas persisunktų 

paeina nesmagumai. 
Pain-Expelhrb palengvina kraujo 
sukepi ntq ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

jR. per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.

®S|ft^Paln-E.xpel! jrij palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjsiomie.

35c ir 70c vaistinėse. Tčmykite. kad butų

F. Al). RftlHTER A CO. 
Beny & South 5th Sts. 

Brooklyn. M. Y.

No. 114

Sierata,

mi
sa vi- 

nžmuszimu skai- 
siekia 0.5 

tuo tarpu kai
per pirma pusmeti sieke 
n noszi niežiu.

Paszto instaigu skaiezius.
Visoj Lietuvoj dabar esaipa 
paszto, telegrafo ir telefono in
staigu ir agentūrų 373. Inkaro vaizbažcnklts ant pakelio.

i

NAUJAS METAS

Jau Netoli
PONAI BIZNIERIAI

Geisdami apteiki savo gerus koštu- 
merius, privalo isz laiko duoti atspau- 
dyt

PUIKIUS SIENINIUS 
KALENDORIUS

ir iszsirinkti kokiu nori isssirinkt.

DABAR LAIKAS!
užsikalbyt ir nelaukti ilgai, nes kas 
pirmesnis, 
puikesnius.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

tas gales isssirinktf

i m.......  '—■■iii m... .... ..................—....................

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1> 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. B0CZKAU3KAS - C0.»

Mokame S.czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažai ar 
didelis.

.. .15c 
dalis) 
Ha isz 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius is/.gel
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposcloi, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................25c

Dvi istorijos apie Gyven
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Kurczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ....................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbainlnku. 45 puslapiu. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 

...............15c 
Dvi istorijos apie Valu

kas isz girdos ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .........................................15c

No. 121- Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123, . Septynios istorijos apie

Meile sunaus.

j Į*

MAHANOY CITY. PA.

V"

H. BALL, Prezidentai
G, W. BARLOW, Vice-Pni.i ■ • S ■ « • • t . . . i1 ■ ■ ' .  Li '
J. E. FERGUSON, Kas.

62 puslapiu
No. 120

Stebuklingai zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie ’ Baisi istorija. 61 
puslapiu • . 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir raxbaininka 
62 puslapiu «• «*«««, t < i»i »< * 15c

61 puslapiu............ 15c
Keturios istorijos, apie 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pm. . . .20c 

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nokti. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c
Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45

na,

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu ....................................... 15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.. .. ...................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
Drutas Petras, Nuogalis.

puslapiu.................................. ..
No. 153 Trys istorijos apie Gai

luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .............................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doris vaikiqelis. 60 pus.. .16c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....

No. 166 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu...

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. .................................

No. 168 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................   16e

mas, 62
15c

6^ 
16c

.ŽSo

15c

46 
16c

• •**«•••••••

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