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KENNEDY APLAIKE DINS 
TA SEKRETORIAUS.

Indianapolis, Ind r priioma>
AV. Kennedy isz llazletmio. Pa., 
prezidentas Distrikto
W. of A. anglekasin unijos, li
kos iszrinktas sekretorium

V,

’<r A
4

♦

'4

7 r. m.

iszrinktas
American Federation of Labor.
Kennedy likos perstatytas per 
prezidentą Lewisa.
užėmė vieta Williamo Green 
kuris likos iszrinktas preziden-

Kennedy • I

tn ant vietos mirusio preziden-I
to Gom perso.

1,140 DOLERIU UŽ GY 
VASTI SAVO VYRO.

Pittsburgh. Stanislova 
vvras nžsitrucino 

kuri nau-
i >a 

him' Henrv Jordan 1921 mele,
«

aplaike tomis < 
doleriu atl\ginimo e “
sprendimą 
do.

Jordanu- 
nedavė ( lisni gerti jokio szto 
po, nes pats U lis a t (‘ja s in >a 
Įima pagriebi' stovinezia 
ka kuria i>zlu>zlino, kada ai

Ulis, kurios 
iszgerdamas sztopa 
dojo ant szveitimo misiiigu

■M.V.
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♦
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>11 britva ant 
vaiku. Moten 
ti 
szvogerm
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NUŽUDĖ SZVOGERKA KAD 
SU JUOM NEPABĖGO.

Kstera Ilattern 
22 metu moterį' ir motina trijų 
mažu vuiku likos >iipjuustytu 

smert ir tui prie 
' utsisake upleis-

snvo vvrn ir iszb^gti su savo 
c .1 .... ii ... ...<

Vėliaus žndintoju'/likos užda
rytas kalėjime. l’oHj>apildymui 
tojo baisaus darbo, J 
užsirakino savo kambarelije, 
kada palicije iszvcre duris rado 
ji >edinti malszi'i 
rūkant i papero>a.

i AMERIKONAI SUNAUDOJA

ainoD'i I lat tern.

amonas
o

an! krėslo

DAUG ZAPALKU.
Amerikonai 
diena

kaip “() milijonu zapalku, arba 
486 t nkstanezins kas miliutą. 
Pagal aseknracijn khinpaniju, 
tai tosios zapalko< padaro ble- 
<les po visa AmerikP
1a" ant 18 milijonu dblerin, nes 
rūkytojai netemina k,,,r nume
ta degaiiczia .... -oa.

< 'hieago.
kas

I 
naudoja

su
dauginu

kas me-lienomis 1.140 
pagal im- 

(’omnion Plea> ^n I
I

teisinosi bnk jisai! BANDITAI APIPLESZE 40 
I

p.) ]• 
zapalk*4' ’

ANGLEKASIU.
I ‘it tsluirgh. zeszi gerai
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MM W. J>. BOCKKOWKKI. Pre*, g ®fr
m r. W. BUCZI0WMI1, seller

ISZ LIETUVOS
*1. <II«.I|WI|IIM«!    M, IIMII

TRŪKSTA PASZTO 
SKYRIŲ.

Taurage.
mill: Stulgiai, (lirdiszkis, Upy-

ft 36 METAS "l®
" ■ 'm

" HlrMlI
■1 IfII

- —     —  — ■ .-n.

UŽDRAUDĖ SIUSTI AME
RIKON LAISZKUS BE 

PASZTO ŽENKLU.
Kauno laikraszcziai paskel 

1 bia szitokia žinia :
Daugelis Lietuvos pili<‘oziu 

savo 
A įnori-
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- ICilo bažnylkai-1 inmeta in paszto dėžutės
laiszkus, sinnczianms
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" ' ‘ 'f' S: :

V Ak ■ ..... •*
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na. Varsėdžiai ir Pagramantis kon, be paszto ženklu, 
su parapijų ir filiju bažiiyezio- 
mis, kuriuose yra po 3- 

mokyklas, yra
7—13 kilometru nuo artimiau
sios paszto instaigos.

džius

Iii
„ v-”

o ■

AREOPLANO NELAIMĖJE ŽUVO PENKI VYRAI.
Laike manevru prie San Dingo. Kalifornijos, diilelis arooplanas 1116, nukrito in nia-

isz padanges 1200 pėdu. Areoplane radosi penki vyrai kurie likos nžmuszti aut vietos.
..   M.,—,  ............................... . MM*..**. ... I ui   HM     .    .

PASZAUKTAS iLITVJjNSKIENEI NEVALE 
MYLĖT DU VYRUS.

Falls, X. V. - 
stojo Pel iksas 
metu ir Kal

nieti! ant

KUNIGAS PASZAUKTAS I 
PAS LIGONI; UŽKLUPTAS;

21

.\ aigara 
Priesz slidžia 
Mirkeviezius, 27 

•i'i' Litvinskiene,
skundo iuneszto per josios vy
ra Romaną Lilvinski kuri 
skunde Mirki'viczin

s ap- 
UŽ atkaI

bon apsiginklavia banditai užklupo 'u’niina jam jojo moteres. Abu-
Imrdingnamio ('onsumei’s 

veži' leda in salima. Sudas bn | Mining ( o., name Ilannarville, 
įsin prie sie- 

paliepdami iszkelti rankas 
keli iszkran>!e jnju knpare- 

ir krepszius 
apie keturis 
loviu iszpiszkejo isz miestelio, 

ndg
nes kerszino nuszovi- 

mn katras nepaklausi' koman
dos bandit u.

SUŽEIDĖ SUNU IDANT NE
GALĖTU BŪTI KAREIVIU.

Kon- 
isz

ant

vo kitokiu pažiūru, pripažinda į sustato 40 anglokasi
mas naszlei at 1\ginimą. • 1 , uos

I.*
UŽMOKĖJO UŽ PIETUS SU Uins i

VALGYTUS 25 METAI 
ADGAL.

' 'Grnn.n.^n,l.-XoC 
prisiuntė ;

*

*4“ft

Francis,
Geoi'ge ’ Burdingioriai 

ant ranku prieszyt,
cziMūOt iilris pa Ii ei jos 23 centus,
su pr<b<Ą‘)inL idant i blėik t u | >i - 
niūrus locnininkui restauracijos 
prie l nion Pacific geležkclio, 
už pietus kuriuos suvalgė 25 
metai adgal. Palicije geisdama 
iszpildyt norą savžiningo sko
lininko, nuėjo ant tosios 
tos, bet locnininkas restanraci 
jos buvo miręs.
APRAGANAVO JAJA SA

VO AKIMI.
(’1 ieago. - 

vedus
519 N. Derliom uli., 
drauge su savo myleinu B. C. 
Nelson, nes abudu likos aresz 
tavotais už nepadoru pasielgi
mą, kuriuos apskundė vyra.s 
moteres Steponas Krocki. Ka 
da sudže užklausė moteres ko
de! pamėtė savo vyra, lai ji ji 

“Negalėjau jam atsis
pirk kada dirstelėjau ant jojo 

akiu, tnre-
iiiiin 

paliepdvo. Tik jojo akysia ma- 
cziau visa mano gyvenimą. Ak 
kokos jisai turi meilingas 
akis!”

Nelsonas vi la
no, sake jisai, jog susimylėjo 
ant moteres vien lik del to, kad 
jaja vyras lankei paniekinėjo 
ir muszdavo. *

Sudže nubaudė 
dingą Samaritona 
mutinima

moterį',

r,
i

Vii'-

Katre Krocka, 
gyvenanti po 

stojo smh'

atsake:

meilu raganiszku 
jau viską daryti ka jisai

jisai

kitaip aiszki-

mielaszir- 
iiž subala- 

i moteri's

paimdami 
tukstaneziiH do-.

du prisipažino buk viens 
myli ir negali gyvent i 
riai. Jau treeziu kartu Litvins- 
kas sknndže paezia, bet szi kar- 

sndže susimylėjo ant nu- 
ipisiunsdainas 

kalėjimą ant 
in patai

ta 
skriausto vyro, 
Mirkeyicziu in 
120 dienu o Katriute

*gaIi' jo pa>’L*^us rurma Wostoiitl I ome

White Plains, X. V. — 
radas Johanson, 34 metu, 
Vonkerso nesenoi likos sužeis
tas dirbt uveje Atlantic 'Trans
port ('o., ir skunde ant $51),000 
atlyginimo už aplaikytus žai- 
dulius. Kompanija pusiprieszi- 
no mokėti paszialpa, 
t ino Imk Konradas 
s

nes tvįr- 
kente ihio 

nžeidimu kokius aplaiki' V 
kiet i jo i.
k o k i 11 
Konradas 
pasielgimu

kit a 
atskv-

tuge aut dvieju menesiu. Kai 
re prisipažino buk myli l-'elik 

įsa, o su savo \ \ ru negyvens.

IR PRIVERSTAS UŽMOKĖ
TI $1,000. ^KALTININKAI j 

SUIMTI, — LIETUVEI.
I lot roi t, M icli. - t • ruodžio I

I
27 d., apie pietus, kun. .1. K Jo- ;

Szv. Petro | ” 1
telefonu 

ligoip.

na it is, 
k lobonas, 
szaukima ]

gavo 
tas

Isz Visu Szaliu
MESZKOS SMAUGIA 

GYVULIUS.
A rka ago I is, Rosi je.

parapijom (.||ki,i meszkos eina isz kalnu ir 
• 1 P'i-jgirriii joszkodamos sau maisto

ant no
pas pp. A nkszt uolius i M

Kunigas nuvažiavo, 
p-nia Auksztuoliene. 
ji tapo paklausia kur 
tai ji atsake, kad ligonio 
bet busią prisėsti, ji pajeszko

| isz priežasties dideliu szalezin. 
leszkos pagriebė tnkstanezins

Ji s,it iko j ;1\in ir visokiu gyvuliu ukiniii-
Kuomet kams kurie 
ligonis, 

nesą.
I

-- tada kimi-įsiaut i iszsigerti
prad(‘j(‘s teirau-i

per tai daug nu- 
konie. Meszkos teip insidrasi- 

prie kaimu be, n°. jog
• jokios baimes.

ateina

I>e paszto ženklu 
in Amo 

rika sudaro didelius nuostolius 
Lietuvos valstybei.

Iszvengti nuostoliams kurio 
gan didele suma, visi

Lietuvos pilieeziai, turi reika
lo koresponduoti su Amerika, 
szino inspojami,

Panaszus
4 pra-1 laiszku siuntinėjimas
at st u

Valdiszki tarnybiniai insa-i sudaro
kymai ir aplinkraszeziai 
narni in savaite karta 
cziau jau suvėlinti.

Laikraszcziai 1 
narni vėlai, isz karto po 
egzempliorius.

gau- 
ir re

kad ad resno-
taip pat gan- j tieji in Amerika laiszkai, neap- 

-s iįmokėti paszto ženklais, nebus 
s i u nezia m i ad resa tu i.

reikia samdyti, todėl ūkininkai tris menesius bus

ir dar

.)
’ Laiszknesziai , bet per 

sa ugoji m i
ir laikraszczius nemėgsta 
d i, mokėk už laikraszti
už jo parnesziftia. Verkiant, 
reikia steigti paszto skyriai.

parneszifha.

VESTUVESKRUVINOS 
DEL MERGINU, TIKRAI 

GYVULISZKAS PASI
ELGIMAS.

gir- vietos paszto instaigoj, kad su
gražinus siuntėjui. Praslinkus 
sakvtam laikui tokie 
bus visai panaikinti.

Inspedania apie tai Paszto, 
/Pelegrafo ir Tlefono Valdyba

laiszkai

praszo laiszkiis apmokėti pasz
to ženklais ir be paszto ženklu 

laiszku ne

Plytele, 
(“ V bes

valsez.IJokiszkio 
kor.) — Lapkriczio

12 d. atsibuvo K. Kleizos ves-'
Kaip in kitas vestuves, Mikas, 

kele-
nepraszytu sve-

9 9

tll\es
taip ir in szias suplaukė 

doset ku
Ir sztai del morgu kilo

in paszto dėžutės 
mesti.

PRIGĖRĖ GIRTI.
— Miceviczins
Tautkumi kaimo.

17 m. i r
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sPanevėžy
30 m.,

Malinauskas Adolfas, 
jo tėvas apie 45 m., gyv. (*zip-
liu km. visi Panevėžio vai. va
žiuodami Gruodžio I diena 
(pirmadieni) girti nuvažiavo 
in upe nuo

tai
Ir taip visos 

buvo tik
Tautkumi tilto ir 

prigėrė. Tnippgi prigen\;vjopns 
arklys.

DAUŽO LIETUVIU GIM
NAZIJOS LANGUS

Isz Vilniaus pranesza:
Lapkr. 20 kažkoks pik’tadii1 

ris isz gatves meto Vytauto 
Didž. gimnazijos bnto įaugau 
didoka akmeni, kurs
žes du stiklu nukrito kambary, 
laime, nieko nesužeizdamas, 
nors tuo laiku kambarys buvo 
pilnas mokiniu.

Tai invyko vakare, jau gero
kai sutemus. Del to nebuvo ga
lima pamatyti, kas tai padare.

galima nei

gas paszokes |
l is kaino dniykits, jnlr buvęs 
szanktas pas ligoni.
Aiikszt uoliem1
lent i ir aimanuot i.
norinti gauti $I,(M)O pasiskolin
ti. Kun. Jonaitis supažindintas I

LENINGRADAS VELA
UŽLIETAS. - • *■ I,

l'uomet
vrrksz-enuisi

kad ji no.
I .eiiingradas, 

lel ioję j r
Bosiję — No- 

I‘anedeli miestas li- 
pe-

vestuv-iu 
musztvnes. 
žeistu; iu

tas 
ežiu.
baisios musztynes. Vienoje vie 
toje musztynes pasibaigia, 
kitoje prasideda.

apeigos
Keletas buvo su- 

gryczias sujojo su 
arkliais, iszdaužyti langai, su-1 
laužytos durys; ramybei invy-i

1 Į|

• .j

1

i
I

■i

(
kos užlietas ant asztuonin
dm Didelis plieno fabrikas Piv 
tilovo prie upes Xevos likos 
užlietas. Visi komunistai likos 
iszszaukti in pagelba.
tojai rado saugesnes \ ietas ant 
artvinn kalneliu.

kinti prisiėjo pavartoti ir szart- ĮSIERATUKAS NEGALĖJO 
ISZMAITYT SAVO BRO

LIUKO.
McKeesport, Pa. — Tryleko.- 

motu Viadukas Smith isz Vie 
volando, nemažai nudžiugo ka 
da dagirdo, buk jojo deszimts 
menesiu senumo broliukas ra
do priglauda po pastogių mila- 
szirdingos moteres Juzienes 

ivo broliu-
ra 

m sena

su tokiu ligoniu 
einas laukan

jAluszius šukele tvezio- 
mis atėjo Ragelenai. Tai visoje 
Lietuvoje perasimo tamsesnes 
parapijos kaip Rageliu. \’isoje 
parapijoje tik vienas yra inte
ligentas kun. Stakele. Bet tas 
nesirūpina apszviota, jam gal
voje tik politika ir teismai. 
Bot tame paeziame buto, kame 
buvo vestuves, moteris gimdo. 
Xi'žiuredami in ligonies dejavi
mus trepsėjo Ivg padūko, 
tokia kultūra Lietuvoje.

turas.jau buvo l>o- 
— bet staiga isz- 

szokes isz kambario Auksztno 
instates ji 

kun. J. krūtinėn, ir surikęs — 
Atiduok pinigus, o jei ne, tai 

tuoj tave ant vielos nuszausiU. 
ir niekas nežinos, 
naitis turėjos tik $ 1 <) su 
..- liepos imti, bet Auksztiioli) 

neatleidos, sndro 
žes da juo kum kakton ir rei
kalavęs visos tiikstantines.

pinigais, tai 
galis paraszyti nota.
J. paraszes nota 
Vienok ir tada Auksztnolis no 
paleidęs kun. Jonaiezio, ingiu 
dės ji automobiliu ir 
bankan, bet bankas jau 
uždarytas, mat szesztadiem 
bankai atdari t ik iki pietų.

lis su revolveriu:

i i

* 9

I

(i v von- pralau-

ZOKONINKE ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

i

Kun. Jo 
savim 'imoteres

Kiužei, kur paliko s;
ka ant josios trepu. Motoro 

apsiupta
kada buvo 

Ant kūdikio kru. 
tines buvo prisegta 
ant kurios buvo 
“Mieli prii'ti'liai, asz 
ilginus prižiuro!i sav 
ha turiu

A ust ra liję.Melbourne,
Pirmutine savyžudinsta kokia 
kada atsibuvo klosztorije Aus- 
t ralijoi,
zokoninke Brigyda Lane, kuri
pasikorė aut savo velouo klosz- 
torije North Melbourne.

revolverio
Kada

nepaprasta 
tėvo. I .aike 

gyven-

( H 
jojo užklausta 

Imdu likos sužeistas.
apsa k e
savo

nžejirno sviefinos kares, 
damas tada su tėvais Denmar- 
ke, jojo tėvas baisei neapkenti' 
Vokiszka kaizeri. Idant suims 
negalėtu instoti in kariumenia 

draugais,
padaryt i m*t inkamu.
ilga mėsini peili, perpjovė jam 
peczins nuo kaklo lyg galo nu- 

szaukdamas: “ I la
bor negalėsi kariauti už kaize- 

Xuo tos dienos buvo ne-

su kitais nutarė ji 
I higriebe

ga rka ui io,

I nsi u tęs 
o

jog

do kūdiki 
kaldra ana diena 
labai szalta.

visos
I jei negalįs duoti

likos papildyta per Pa i Paskiaus nebuvo
susekti.

Jojo 
Smith,

nam isz Jeigu

Kiužei ’iene 
labai susi-

mat

Kini. J 
ant $1,000.

inisivezi's
buvęs

Ant galo — kunigas padare 
A u k szt uoliu i. propozicija : 
leisk mane gyva ir 
mani1 sekanezia 
iszimsiu pinigus 
atiduosiu tau.”

Pa- 
ateik pas 

savaite, asz 
isz banko ir

SUKYLIMAS KALĖJIME — 
150 SUSZAUDYTI.

(’zionuiti- 
sukvlimas

I A'iiingradas. 
niam kalėjime kilo 
pakurstyta per pasirodžiusius 
komunistus, kurie i... 
su. kalniais novieuokiu 
kiszku pažiūru.
Įima 150 maisztininku likos su- 

Tikisi tonais dides
niu sukvlimu ir maiszacziu.

susima i sze 
paliti- 

l’ž ta ji sūky-

szandvt i.

Kreiza ne Ulvteles gyvento- * * Automobiliai ir Vaikai.

; I
!■

M h b

jas ir jo vestuvėse, ne muszty- 
t’lyteles jaunimas neda

lyvavo.
Be to dar l’lvtelei viena die

na atskrido keturi garniai sū
rėlesniais. Vienas tik buvo ne
laimingas.

n esc

PASZTO TARNAUTOJAI 
VOGĖ PINIGUS.

Apie 28

” I 
svetimos

nuo vyro, liepdamas jam užmo
kėti $200 ir tris menesius in 
kalėjimą. Krockiene padėjo ant 
dvieju menesiu už svet.imvy- 
riavima ir paleist yvinga gyve
nimą.

*

KŪDIKIS ISZGIALBEJO 10 
NUO SMERT.

Philadelphia. — Kada durnai 
pripildo kambarius namo po 
1819 N. 33rd ulyczios, kuriamo 
gyveno Jonas Ginsberg, juju 
trijų metu dukrele Roselina 
pradėjo labai kosėt, nuo ko pa
budo Jciti gyventojai dasipras- 
dami tuojaus, kad namas dega. 
Visi iszliego laukan pusnuogi. 
Kad ne kūdikis butu visi už- 
troszkia nuo durnu. Bledes ug- rie

uz

ba i sei 
dienas adgal,

1'1.

tinkamu prie jokio darbo.

PAPJOVĖ PACZIULE SU 
BRITVA.

Moline, III.
jojo motore, kuria buv 
sumuszes kėlės 
nenorėjo su juoin susitaikyt ir 
gyvent po viena pastogių, Leo
nas Denys, 25 metu, nuėjus pas 
jaja, užklupo ir su britva per
pjovė jai gerklę nuo ausies lyg 
ausies. Vyras pabėgo o mot ere 
mire in keliolika minui u.

NUBAUSTAS ANT $2 UŽ 
NUŽUDINIMA DVIEJU 

VYRU.
Philadelphia. —

Moliu, 17 metu vuikus isz Ches
ter, likos nubuustas unt užmo
kėjimo dvieju doleriu už niižu- 
dinima dvieju vyru John Kene- 
lly ir LesĮie AVetzeL — Gal pa
sakysite kodėl aplaike teip mū
za bausmia! Todėl kad miszaii- 
ii buvo tui žinomi pleszikai ku- 

aprplesze keliolika namu •i* • 1 f Y • •

Ant tokiu sąlygų pinigu rei
kalautojas sutiko.

re

In kėlės

likos

Danielius

gromatele 
paraszyta: 

negaliu 
o broliuko 

pasijeszkoti darba.
♦Jisai ne turi motinėlės nei tė
vo, turi JO menesiu, o asz turiu 
13 metu, prižiurekite ji koki 
klika o asz sugryžszin ir užmo
kėsiu už prižiūrėjimą, 
pravarde (’liffordukas
asz esmių jojo brolelis ir paei- 

(’levelando. ’ ’
\ laduka suras, tai ir ji priims 
po savo pastogia 
nes ant sieratnku 
mylėjo.

VILNIS PRASIŽENGIMU 
KLEVELANDE.

< 'leveland, ()hio. 
dienas czionais likos nnžudv- 
tas vienas žmogus, trys vyrai 
ir moterį' mirtinai sužeisti ir 
kelios vietos likos apiplesztos 
ant 7,000 doleriu per banditus.

Adomas Rapenczuk, 38 metu, 
locnininkas grosersztorio likos 
nužudytas per banditus. Mole- 

Konstancije Sorka,
mirtinai sužeista per iiidukusia 
ir užvydusia motere vyro su 
kuriuom kal.hojosi. Sara Bron
ium likos paszauta per girta 
vyra. Karolius Bercher likos 
nudurtas peiliu laike szokio. 
Banditai apiplesze Spang Ban
king Co. ir Piggly-AViggly kro- 
ma ant 7,000 doleriu. Už musz- 
tynės ir visokius prasižengi
mu# likos aresztavota apie du

K u n. .Jonaitis 
namo, tuoj apsirūpino 
mis

parvažiavęs 
“dede- 

” ir lauke svecziu. Ir štai, 
pirmadieny, Gruodžio 29, apie 
viena, 
trim svecziais:

ir lauke svecziu.

atbarszka Fordukas su 
du pasilieka 

automobiliuje, o pats ponas in- 
bega klobonijon, su revolveriu 
vėl praszo pinigu, Kun. Jonai
tis atskaito tūkstantine ir pa
duoda. Bet, ant nelaimes, ne
spėjus p. A. apsidžiaugti pini- 

pasijuto, kad stovi tar
pe dvieju udėdžių” revolve
riu. Pradėjo szauktis pagelbos, 

gelbėti, bet 
tai 

‘‘fordukan” ir nusino- 
szino savais keliais. Auksztne

su po- 
iszmusze kelis lim- 

gus klebonijoj ir kitu nuOsto- 
i!- z_ J..... . '

gaiš
dėdžių

Įolbeti,
International

■________________________

e? •<

SZVEDIJOS AMBASADO
RIUS SERGA.

i

Vilnius. Szio men. 21 ir 
22 d. Vilniaus apygardos teis
mas nagrinėjo aszto tarnauto
ju byla. Savo laiku buvo susek
ta, kad keli sėbrai susitarė ap
gaulingu būdu (suklastuoto- 
mis perlaidomis) ome isz pasz
to pinigus ir tokiu budu iždui 
padare nuostoliu in 6,000 auk
siniu (tais laikais —- 1921 m. 
— 4 milijonus murk.) Teismas 
nutaisė E 
metu, kalėj ima n trejiems 
tams ir 
kalėjimai! 8 men.
amnestija ir nriskaityta laikas, 
iszsedotas kalėjimo ligi teis
mo.

s

Rogala-Turski, 26 
me- 

Jl Kogala-Turskienc 
Pritaikinta

<1 ra uga i norėjo
kuomet pamilto policistus, 
dūme ‘4 i’*“'’1Ford nkan

lis da gerokai grūmėsi 
įleistais

11 ja ima r Braut ing, Szvcdijos 
ambasadoris Washingtono, ^a-
vėjingai serga influenza: Abe- 
L a hnn ii i» i a r/i;iz d ’ IVYF'YFl t

Dabartines 
stoties 

jau

TELEFONAI LIETUVOJE.
Kaunas. — Telefonu susisie

kimas Kaune paskutiniuoju lai 
k u spa rėžiai auga,
centralines telefonu 
1500 turimu abonementu 
užsakyti, Del to stotis nutarta 
padidinti. Isz užsienio jau gau
na dti komutatoriai 900 nauju 
obonenlentu. ir netrukus žada
ma rudėti stoties praplėtimo

daug 
gatvių, ir

kuris važiuoja
Kevisuo-

vaikas da-
rvs

automobili

su

nnoszimcziai visu 
kurie automobiliais užmuszami 
vra vaikai neturint i 15 motu 
amžiaus.

Dauguma važiuojaneziu va
žiuoja atsargiai ten kur'gat-. 
ves nžsigrudusios vežimais, bot 
neikiek nepaiso kuomet va
žiuoja ten, kur vaikai randasi.

Nežiūrint pavojaus, 
vaiku žaidžia na t
bėgdami vienas paskui kita už
bėga važiuojaneziam ant kelio.

Kiekvienas, 
turi temyli vaikus,
met gali žinoti ka

Todėl reikia labai iszleto 
važiuoti ir turėti 
savo kontrolėj.

Netiktai kuomet vaikai žai
džia gatvėse, bet ir ant szaly- 
gatviu.

Važiuojant pro mokyklas.
Prisiartinant prie važiuojan

eziu dviraeziais.
Prisiartinant prie vaiku ku

rie važiuoja ant kitu vežimu 
užsikabina.

Važiuojant pro vežimus 
ledu.

Vožėjai turėtu atniiuti szuios 
dalykus.

Persergeti savo ir kitu vai
kus apie pavojus ant gatvių.

Neleisk niekam važiuoti už
sikibusiam szono ar automobi- 
liaus užpakaly.

Jei nori kad kiti žmonos ta
ve nesuvažinėti, stengkis nesu
važinėti kitu žmonių’vaiku.
— _ TO T T CJ
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KAS GIRDĖT
Nevidonai mirusio (lompor- 

so skelbė, buk jreai aplaikyda- 
vo metines algos 60 tukstan- 
eziu doleriu kaipo preziden
tas Amerikoniszkos Darbinin
ku Federacijos. Po smert pasi
rodė, buk jisai aplaikydavo tik
tai deszimts tukstaneziu dole
riu algos. Paliko jisai viso tur
to tiktai 30 tukstanezius.

jam perkupeze duos kita puo
duką, pradėjo jai visaip iszme- 
tineti ir bartis, ant ko mot'ere 

’paszanke: “O tu kainai, netiko- I* •

Pigi meile Amerike; ypatin
gai meile paezios del vyro. 
James Pierce isz Detroito pa
veržė paeziule savo kaimynui 
Miles'ui. Nuskrianstasis( ?)vy- 
ras užvede teismą, reikalauda
mas nuo jojo $2 
mo už netekimą meiles savo pa
ežį ules, 
szeszeis centais.

Jeigu t ei p pigi, 
stebėtis, jog 
t ei p daug persiskire vedusios 
poros.

5,000 atlygi ni

T

Lietuviszkos Pasakos.
lip. Viena syki užėjo kaimyno 
bernas girioj kiauru medi, jis

- r ■j‘-
rioj tokiam ir tokiam medi yra
ir pasukę tam seneliui, kad gi

jau pastipęs, o galva da gyva 
tos raganos, akys mirksi. Sztai 

; ir ateina 
uimodama kita da baisesne

Ii! argi negirdėjai kaip kuni
gėlis ant pamokslo sake, buk 
Kristusas gere acta su tulže ir 
nesiskundė 
tauku nuo žvakes kenke.

o tau triputis
Juk 

tai ne trucrcia, o juk grieszna 
kuna reiki? kankvti.

Kaimuotis gilei 
iszgere arbata.

1 > 
atsiduso ir

In Amerikoniszka 
d a A1 e k s a n d r o po Ii u j e 
in arbata, 
jo i atėjo suvergiąs ir alkanas
keleivis, kuris sakėsi jog yra 
Big 
kaipo vadas 
kuris keli metai

(’hieago,

prieglau- 
Armeni- 

many< lamas, kad

žinomas

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.

43.
Gyveno biednas žmogus ir jis 

turėjo sunu ir duktėri; ome jis 
ir numirė, paliko motinai vai
kelius. Maitino motina, maiti
no, ale užtiko blogi metai, kad 

pati turi ka valgyt, a
vaikelei, kad ir atnesza viena 
syki biski maisto, ale jo neval
go. Ji iszejo jeszkot, 
grabeli padirbtu, 
ma pasakė: “
apveizda P. Dieva

' •» T • |

Dievas, ka tik į 
duoda. Genelis pasakė bobutei 
ir jie nuėjo in giria prie to me
džio, o bernas pirma nulekia, 
inlenda in ta medi ir laukia. 
Atėjo senelis su bobų tin, sako: 
“ Dieve, Dieve, duok mum ark
lį.” — “Gerai,” 
po isz to medžio. Sako:

praszai, ta jis

r r

jam ten betriusiant. 
ri: . ..... .............
ragana, vietojo plauku ant. 
galvos su gyvatėmis; ateidama 
keikė ant Baltraus, kad jis jos

aivos su gyvatėmis; ateidama

jau ne

kai! kas
Cik iszeida-

(ai ir iszperes dai- 
Gavo arbūze, bo-

TARADAIKA

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Išbalzamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
šia nuo paprascziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1373 M

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

Ii

J5esori užmusže. Baltrus insili- 
po in medi, o ragana pribėgus 
ir grauže - grauže - grauže, jau 
medis virsta, tik Baltrus kaip 
kirto su rykszbaite ir raganos 
galva nusiritę! Bhltrus dabar 
sau rainei ganė iki vakarui, va
kare parginė,

1 *■"

t

veseliu,

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

Lietu viRzkat- Baiikierim- 
ir Lnivakorezin Aeentai- 
........... . ................    ■ ■11 ■■ r..... n .............

NESIKANKYK SAVES.
JcIru jautiesi koki nesmaguma Ra

vi j c kaipo tai viduriu užkietejima, 
peršalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, išpūtimus, rugavi- 
mun, galvos skausmą, išgąsti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimo, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tiki nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
•žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliušo, nuo 
-•trenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmuj nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
>>orvu ligos, iszgasties, galvos skau- 
lejimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
S5c. Geriausi gurnbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
\alimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujame parda 
veju musu Žolėms, knygoms ir popie- 

piu gromatoms. M. Žukaitis, 
151 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

parginė
i, o

senukai labai 
džiaugėsi, o Baltru mylėjo, 
kaip savo vaika. Treczia diena 
.Baltrui beganant ateina tre-

r tl t * i.

A r t i m o j e M n ha 110 j n j e,
A pygardoje vienoje, 

Nosenei sporteloi bambilius 
pasamdine jo.

Ir su mergieom važinėjo. 
Bet mažai buvo tokiu merginu,

Nevažiavo kad ir'vadino, 
Ba sportai verties ne turi, 
Bavadni vyrai kreivai ant j u 

žiuri.
Vienas s port el i s in miestą 

atėjo.
Ir su palicrnonu bart is prade jo, 

Papiksino pain vaikina.
Sudavė gėrai in klina, 

Lak upe jie r nakti persėdėjo, 
Irda bausmia užmokėti turėjo. 

:Įi Jįt #
Neproszali dabar bus, 

Kaip primysiu apie raganius. 
Juk ne tiktai Lietuvoje, 
Bot ir czion Amerikoje, 
Tiki daugiau in burtus,

Ne kaip in dvasiszkus ir dak
tarus,

Pas mus Skulkino raganių 
yra daugiausia.

Gali suprasti, jog szalis 
tamsiausia.

Kur ten apie Džerardville, 
Mahanojni ir Mainersville, 

ir votis 
nužnda, 

Tr pavogtus daigius atranda. 
Žinoma, jeigu kvnilis paima, 

Tlii raganius tiiojaus atmena, 
Ba tekis kvailas vagis bijosi. 
Kaip lik pas ragani rengėsi, 
O ligas teipgi pasekmiitgai 

gydo,
Ir velnius iszVaro isz vidurio.

bernas atsilie- 
“ Gau

kit arbuza, tegul bobute peri 
$J1 

pereja — perėja de-
— k a i p
Jau ir metai ežia ragana da baisesne, su ke-

f *

nėra ii*l’ik iszeida- 
Asz jum palieku 

” iv
jo. Atėjo apveizda, sako:
kit, vaikelei!”

ji, tik paklausia: 
“Ap- 

kur

10 menesiu 
Iii kuineli. 
bute 
szimts menesiu 
arklio t oi p nėra!
suėjo; supykia nunesze in gi
ria, kaip mete! O tuom tarpu 
kiszkis gulėjo už kelmo — kaip 
ims bėgt... Sako bobute:

isze- 
“kel- 

A įsi kelia ir ci
Bill Haywood, 

’ unijos I.WiW. o 
adgal pabėgo

Amerikos
S

Džiure ji apdovanojo'-
p r i <\szf a ra v i m a p r i esza i
džia. Haywood kalbėjo virszi- 
ninkams prieglaudos, buk bol- 
szevikai ji norėjo iszsiunst ad
gal in Amerika idant tonais su
organizuotu sukylima nigeriu 
prieszais valdžia, o kada atsi
sako tai padaryti, iszmete ji 
ant ulvczios.

Haywood sako, buk veluk su- 
gryžt in Amerika ir atsedet sa
vo bausmia kalėjimo ne kaip 
gyventi bolszevikiszkoje Rosi- 
joi. Keleivis likos apžiūrėtas ir 

tam leidosi 
szali Turkiszko

tai nėra ko 
czion A marike

Girdėt, buk milžiniszka kom- 
panije Sears Roebuck & (’<»., 
neužilgio at ida ris daugiau szto- 
rn po visus didesnius miestus. 
Toji kompanije turi devynis 
milijonus kostumeriu ir da ti
kisi aplaikyti tris milijonus 
daugiau.

isz uz 
val-

Kas do vienas?” Sako: 
sako,

Eina, eina, priėjo giria ir

‘‘Se
noli uk, tik a (lynos bereike pe
re! ir bu tum tu rėja 
ka. ’ ’ 
vyt sza ūkdami:
kuzi,” 
per giria.

na 
brija: ne turi

pa valgy dytas, po 
pekszczias inKaraliszkoje ligonini t oje Ma

dride, r 
paprasta ligone. Yra tai pa
prasta kaimuote, Amalije Ba- 
randa, kuri jau ketvirtas me
tas kaip gyvena be valgio ir 
gerymo, nem i (‘godama 
Keturi metai 
sake buk ji ji serga ant uždegi
mo žarnų ir greitai mirs. Mote- Į 
re da ir sziadien gyva ir nejau-' Jr sn' jaja l - - -
ežia jokiu sopuliu. Norints yra Smaily.'jojo paeziule turi tik-

Iszpanijoi randasi ne-’ rubežiaus.

visai.
adgal daktarai

labai silpna, bet kalba gana 
aiszkei, sako kad ne yra alka
na tiktai kaip kada ima jaja 
troszkumas o miegas josios vi
sai neapima.

Sztai akyvas užklausvmas
kuri tukstanezei žmonių nega

i

Priežodis sako, buk meile ne- 
surudije. — Jonas Margerum, 
70 metu senumo ukesas isz 
r»arfonsville, Md., pranesze pa
lietai, buk jam pabėgo jojo 
prisiogele, kuria jam paveržė 

su jaja pabėgo Richardir ja j a

te i 44 vasarėlių o josios myle- 
imas tiktai 75... Matyt kad poni 
Margerum labai mylisi in M a- 
t uzelius.

na paskui 
4 4

veizda.” —“Tai, 
mum motina iszeidama pasky
rė. ’ ’
pagiry rado uoga ir paliko juos 
ežia; sako: “rinkit uogas.” Jie 
ir renka sau. Tas apveizda pra
nyko. Tnom tarpu važiavo ke
liu vyskupas ir pamate tuodu

> I* A i ZA 11 1 ♦ t 4sako:
Erne vyskupas ir persi

atneszkitvaikeliu;
man. ” 
veže pas save, laike, leido in 
mokslą ant kunigo, o ta ja sese
rį ant rniniszkos: ta iszszventi- 
no ant kunigo, o ta ant minisz- 
ku$, ir, tam vyskupui numirus, 
jis pastoja, apėmė vyskupyste 
ir jis dabar važiavo in ta para
pija dinnavoli, km jo motina.

padalino pinigu 
ubagam ir terp ubagu pamate 
jis savo motina. Per pamokslu 

pasako panaszia istorija 
apie apveizda ir ant rytojaus 
liepe visiem ubagam susirinkti 
ant |)ietu. — Susirinko daug 
ubagu, terp kuriu ir jo motina 
buvo; jis su seseria nnoja ir at- 

isz vienos szalies 
sesuo — isz kitos i r 

vėl szita istorija. Pa
pa baigės

Ai važiavęs

lis

kuineliu- 
Senelis ir bobute ta zuiki 

“Kuzi, kuzi 
ale zuikis ėjo ir nuėjo

j

46.
Kad kita syk buvo begotas 

ponas, turėjo daugybe dvaru ir 
savo skarbo galo nežinojo, ale 
visas džiaugsmas to pono buvo 
vienturtis sunūs, 
mylėjo,

kuri labiau 
kaip savo duszia. 

Viena syki sapnavo tas sunūs 
kuri at- 

8
jog asz

ne

labai navatna sapna, 
sikeles rytmetije teip tėvam 
apsakė: rodėsi man, 
nusiprausiau in czysta vande
ni; o mama ir tėti* gere to van
dens ir ant galo susipesze už (a 
vandeni.” Tėvas ir motina, isz-

4 4

i i

dvi seseris, tu žmogžudį

turiomis akimis, gyli iszkiszus, 
putos isz snukio <|rimba. Atei- 

tiesiog ant Baltraus ir am- 
“jau dabar tu neliksi 

gyvas, t u užmuszei mano anais- 
, nie-

kadejau, dabar tau bus smertis, 
asz tau gala padarysiu!” rCeip 
ba m be d a m a ra ga n a p r i s i a r t i n o 
prie Baltraus, o jis su ryksztai- 
te nukirto jos galva. Visu (riju 
raganų galvos gyvos, raiezioja- 
si ant žemes. Baltrus, surinkęs 
tas galvas, sudėjo in krepszi, 
kuri su savim ture,jo del insi- 
dejimo maisto; užriszes krep- 
szije pradėjo muszt; ale ima ir 
sutrūksta lazda, 
džiu lazdas

pasipjovė 
muksznine lazda; kaip su ta 
<‘ine duot, tai 
vėl n isz k u balsu kauke, 
net giria skambėjo: ant galo
pradėjo praszytis, kad nemusz- 
lu, o Baltrus da labiau pradėjo 
muszt kalbėdamas: 
nio paveikslai,
užmuszt, senukam akis iszlu-
pot, dabar duosiu, kol pastip- 
■ėt.” — “Susimildamas ne- 
muszk, senukams akis vėl ga
lima indei, joi t ik nori.” — “O

Baltrus

Visokiu me- 
sumusze, paskui 

szerksz-

raganų, galvos 
kad

“jus vėl 
norėjote mane G ūminis, kalt unus

4

Vii J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRĄRORfUS 

IR BALSAMUOTO4XSJ»
kur gausi akis?” suriko

Baltrus. ‘‘O nueik in ta 
senukai

po slenkszcziu prakasi;!

4 4

per-
žvėrys laukiniai 

fui isztarc.s teves
sisedo — jis 
molinos, 
pasak'?
klausia,

Ar ne tu esi musu motina?
4

žus palikau apveizdai.
44.

Pas viena ūkininką užėjo se
nelis ubagas — o tai buvo Die
vas — ir prasze, kad ji priim
tu ant nakvynes. Sako: “ 
ne, gali; eik, sako, su piemenu
ku ant jauju” 
sigida. Nakti senelis pabudina

Vaikeli, ar 
>, t

* 4

rr /J
py kės
>!ubelo, km 
en

s

klausė to- sapno, baisei perpy- 
ko; tėvas lazda paemes iszvijo 
iunu isz savo dvaro. Pas dvaro 
vartus tėvas atsistojęs pasakė:

Baltrau, buvai mano mylimas
suims, o dabar, kad pats sau 
oki lėmimą padarei, tai tegul 

tave girioje 
sudrasko. ” 
vartus uždare ir užrakino. Ka
darys biednas Baltrus? eina in 
giria ir mislyjh sau: tegul jau 
teip ir bus, kaip tėvas sako. Ei
na Baltrus pęr giria verkda
mas, žiuri — po auksztu me
džiu sėdi toks senelis ir vyžele 
pina; sustojo pasiketi po tuo 
medžiu pas ta senukui. Pradėjo 
szncket nuo pereitu laiku, nu- 
sipasakojo Baltrus savo bedas, 
ta sapna, kaip paskui tėvas ji 
iszvijo — viską grąžei nusipa- 
sakojo, paskui senuko klausė 
rodos, ka gali jis daryti? Sene
lis Baltrukui davė in rankas 
tokia rykszte ir pasako: “ka 
tik tu su ta rykszte kirsi, tai 
ta nukirsi.” 
di, ir medis parvirto.
I )a d e k a v o j o senukui 
liaus. I 
st u bele,

gyvena, 1 ?pasakot i: 
> J

‘Te i p, sako, asz jus dar ma- Baltrus nuėjom prakase ir radcq ” Pas fbkeS’raganas žmonis’ 
abieju senuku akis, ale nelai
me: indejo, o noprigija. Baltrus 
nuėjės vėl raganų galvoms pra
dėjo duot už tai, kad akys ne- 
ingyja, o raganos vėl duoda ro
dą ;
rasi toki sza lt in i, isz to sza lt i- 
nio į lašišom k vandens, kada su 
tuo vandeniu patepsi, tada in- 

ir pats jeigu nusi- 
tno vandeniu, tai

” Bal
trus parsiuesze to vandens, pa
telio akis, akys i ugi jo. Koks 
buvo džiaugsmas ir linksmybe 
senukams, kada pamate szvie- 
sa; seniai abudu paskui, apsi- 
pra use ir 
gražus. O tu raganų gaivu Bal- v

Jf $

Laiduja Iluuua Numirėliu pagal Nmu> 
ausie mada Pigi preke. Teipsi 

pristoto automobiliu* rinokiemę 
elkalame.
Parduodu viaokiu* paminklu*, dide

liu* ir mažius už pigiausia preke, to
lei jeigu pirkaite POMNINKA tol 
kreipkite* pas mane, neė asz galiu ju- 
>nis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
<33-33* W. Centre St.. Mekeno* City

plaukia,
Nuo ryto lyg .vakaro laukia, 

Kol kaleina ant ju ateis, 
Arba raganius isz miesto 

pareis.
Kada Lietuvei priesz raga- 

nia stoja, 
Kaip avinėlis pastoja,

O kaip raganius ant tokio 
kostnmerio pažiūri, 

lai akiu niekur padėti neturi. 
Viską iszpildo, ka tik pasako, 

Nieko neatsisako,
Kad ir nioszla lieptu valgyti, 

’Vai nedrystu pasiprieszyti.
Vienas ateina ant rodos, 

Kad nubartu liga nuo galvos, 
Ne jam galva skaudėjo,

Ne buvo—kaip rodos—tokiu 
i namu szioj Amerikoniszkoje 

‘ neužbaigė se
nus metus nors su stikleliu ge
rvinu kuriame nesirado dau- 

jgiau kaip puse procento alko
holimis. Prohibiciję jau viesz- 
patauje septyni metai — ant

e e # t I 1 U1J 11 U /j 1 \J Į i 1 I

les atminti ir atsakyti užganą- republikojei kur
dinanezei, o tai yra:

Kas tai yra? Tasai ka ji pa-
dirbo, tai ji pardavė. Tasai ka . ir' 
ji pirko, jojo neturėjo. Tasai ka 
ji turėjo, jojo nemato ?

Taji uždavinį i 
tūlas senukas, o yra tai grabas.

mums pasakė musu nelaimes.

Skaitytojai prisiuncze in re-

Gal daugelis mano, kad to
sios tiesos permaino szi sklypą 
ant geresnio kelio, bet kur tau.

dyste 50 centu idant apgarsinti Biustą tasai, kuris teip mano.
pajeszkojima. Praneszarn, buk !
preke pajeszkojimu viena kar- )<io jaunuoineniszko susi rink i- 

75 centai.

Užteks tik nusiduot ant ko

ta kasztuoje 7.5 centai. Todėl 
apie tai neužmirszkite atejteje kada 
kada prisiunezete pajeszkoji- imai likos

mo, kuri turėjo 12 lyg 18 metu, 
tai svaiginanti gery-svaiginant i

praszai i n t i isz szi o 
sklypo. Studentas universiteto, 
kuris “save guodojo,” nesi- 

Kada mergina susilaukė ;skaitytu 
trisdeszimts metu, pradeda ma
žiau maustyti apie sviotiszkas bonkiito su munszaine ir netu- 
garbes, o daugiau apie toki, ku- j retu jokios paguodones terp

ma.

mergina
save g u odoj o,”
“sportu” jeigu netu

rėtu užpakaliniam kiszeniuje

ris jai uždirbtu ant maisto ir!savo draugiu 
’flask”
ko susirinkimo arba szokio.
/fame tai užėjo permaina, 

kokia užėjo nuo laiko invedi- 
mo prohibicijos po Amerika. 
Toji permaina perima baimia 
kožna sveika-protaujenti žmo
gų.

Priesz 1914 meta, universite
to studentas, kuris atnesztu 
pleczkutia svaiginanezio gėry r 
mo ant kokio pasilinksminimo, 
butu iszkeiktas arba iszmestas 
isz d ra ugu ves; visi žiūrėtu ant 
jojo su paniekinimu, jojo drau
ges nedrystu patrauki gurksz- 
ni isz ploczkutes ant drąsos.

O sziadien? Dieve mano! Ge
re kožnas; mergaites girtos 
strapaliojo ant szokiu, paezios 
iszt rauke pleczkute su mun
szaine isz gilumos — kur ten 

Gzionaią dalinamės su skai- ’slaptos vietos isz po andaroko...

duotu pastogių.
be “hip pocket 

ant kokio tai draugisz-

ir prasze
Kode!

— ir nuėjės ai-

* 4‘eik, sako, pas upeli, ten

Pigi 
automobilius

M

Pradėjo anksti ap
lies dvi

Geru tėvu ir vyru turi būti 
kokis tai Jonas Czopi isz Cleve- 
Jando.
v a i k sz t i n et i Kalėdas,
dienas priesz szvonte šukele 
velneva namie nuo 
nes. Sūnelis negalėdamas ap- 
malszyti tėvo, suriszo ji kaip 
verszi ir paszanke palicijo. Mo
tina ir sūnūs melde sudžiaus, 
idant nors per Kalėdas paslėp
tu kur “galva namo” idant tu
rėtu malszes szventes.

Sudže susimylėjo ant szeimy- 
nos inkiszdamas Joną in koza 
ant 30 dienu.

Czion Amerike
jausli szeimyniszki sanarei vie
ni del kitu...

munszai- i

v ra labai

lytojais juokingu atsitikimu |Paezios gere ir draugui duoda, 
kuri aplaikeme ana diena isz 
Lietuvos nuo musu skaityto
jaus:

Tūlas kaimuotis atvažiavęs 
in Kauna laike szveneziu,. pa
mate perkiipčze ant rinkaus 
parduodaht ’ arbata;— 
buvo sza 1 ta liepe sau 
puoduką. Isz stovinezios žva-

Isz szokiu sales turi girta ves
ti namo arba bambiliuje vežti 
namo. Sziadien niekas nesiste
bi ant sporto kliri-s turi plecz- 
kutia su munszaine, o jeigu ne . - j a , . . . M ./ - • . > • ' * ' Au czip

a — a kad 
sau paduoti

kės invarvejo keli laazai tauku
T ... . »- i * M ■ *1 f ,J! I «

turi tai ji pramina 
skeit” ir 1.1.

Tokia tai permaina padare 
prohibiciję. Bet — permainaprohibiciję. Bet ■
aut blogo

. I i . ■■ i k / 41

piemenuka 
man gert 
4 4

czi, girdi visos

sako: “ 
neat nesztum ?” — 

Kodėl ne?”— Atėjo ant gry- 
kampos: gert, 

gert!” Jis nusigando; nuejp in 
kieti prikelti gaspadoriu — ogi 
žiuri, ant gaspadoriaus gerk
les ledas suszales. Nueina prie 
szulnia — žiuri ant tako mai
tų; eina vėl ant jauju — pas 
duris guli gyvate, jis eme ir in- 
lindo pro Įauga. Klause sene
lis: “j\r atneszei gert?” Sako: 
4 4 

visos kampos szaukia: 
gert!; nuėjo in kieti 
gaspadoriaus gerkles ledas su
szales; nuėjo pas sziilni — mai
tų ant tako; atėjo pas jaujas 
duris — g 
senelis sako: 
sza ūki a: 
j U su 
nakties nelieka gryczioj van
denio. Ant gaspadoriaus gerk
les ledas, kad jis susipykias su 
užszaliisia szirdimi atsigula; ateina 
maitų ant tako pas szulni, sa- riaumodama ir pamaezins, kad 
ko, dėlto, kad tu, vaikeli, daž
nai keiki ant gyvuliu; pas jau- 

“gyva
te (’’dažnai, Dabar senelis at- i • .. '. • i •

iszmota ? ir pasiemias pakloja 
vidury klujima. Pasiemias laz
delių, eidamas aplink, sako: 

3^ 8au sžiąude, sau 
. ir atsiskiria teip

Ne; nuėjo, sako, ant gryczi — 
gert,

— a 111

yvate ant tako.” Tai 
“Gryczioj duszios 

gert, gert! dėlto kad 
namuose niekados

j u gy vate, kad jr keiki

ir pasakė:

Baltrus kirto me- 
. Paskui 
ir ėjo to- 

Eina per giria ir priėjo 
, ir prie tos daugiau 

triobeliu, inejo in stubole, ran
da senuke ir senuko, ale abudu 
akli. Baltrus praszosi in nak
vyne, 
4 4

o tas senukas atsake: 
ka tu, vaikeli, pas mus veik

si? ar nebijai ežia vaikszczioti: 
kad tave raganos pagautu, tai 
tavo nukankytu. O Baltrus net 
verkdamas pradėjo praszytis: 
“asz, sako, ir judviem gyvulius 
galėsiu ganyti, asz vargdienis 
neturiu kur būti.”
senukai ant vargingo Baltraus, 

ant, priėmė pas save pernakvot, o 
ant rytojaus Baltrus iszgine se
nuku kaimine. Gano pagirije 
Baltrus sau dainuodamas, ir 

ragana baisi,

Susimylėjo

ateina

sikeliaisz jaujos iszmota javus,

f J

‘Sau grūde 
pelai” 
czysfai pelai; ant puni»suejo
pelai

sziaudai per duris, czystii javu -» : '1 l * I iti A ». ' • ' 4f» f • v v • •krūva paliko vidury klojimo
1 'i L| * i t .f • Vh I 1 1 " A' 1 ■■ i ♦ •

senis pranyko. Ant rytojaus . L. 1 1 jį ■' * . .gaspadoris su szeimyna ateina 
kulti žiuri, kad jau iszkulta! 
Piemenukas papasakojo apie

* A A * M J' ’ . I J Iii A . ' * -A

visa atsitikima praeita nakti., 
. 45.

Segiau gyveno du biedni gi-
* 1 • * V 'j. ♦ • • • * J . • 1rioj žmonis ir jie neturėjo ark-

gys akys;
prausi su
gausi labai gražu veidą.

rr

Irus ir nepaleido isz krepszio, 
kad vėl žmonoms iszkadu neda
rytu. Isz to džiaugsmo sęnukas 
davė Baltrui labai puiku ark
lį. Dabar seniai rengėsi važiuot 
in sveczius, o Baltru palieka 
namie,dr pavelijo taių Baltrui/ 
ka jis nori— gert, ka jis nori— 
valgyt, in vistvs triobas gali ei
ti, tik in viena šlubele uždrau
dė eit: “kaip tik tu inoisi in 
szita šlubele, mes tuojaus paju

to ve iszvy- 
lai pasakos senis ir se-

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS S623.868.62

1 CAPITAL STOCK $126.000 00 
į SURPLUS IR UNDIVIDED

Į Mokame 8-csia procente ant 
aii/iAfu ninicrii Pi»nAonta na*4 Jst/I** Wk

po giria gano koks tai nepaŽys-, 
tarnas jaunikaitis; £uolė prie 
jo, ale tas in medi insilipo ta
da ragana pradėjo palei žeme 
ta medi graužt; Jau in puse me
di pagraužė,, alė pamatęs Bal-

ir nulėko raganos 
galva. Balt rus iszgane per dio-

— vakare pargi- 
ne, seniai labai džiaugėsi^ da 
paklauso, ar -raganos neužpuo
lė.— 
jhu,”

trus, kad jau pagrauz, kirto su 
rvksztaite, fv r

na laimingai
Z

‘ ‘ O ąsz tu reganu nėbi?
jau,” atsake Baltrus. Tadį 
abiem senukam buvo smaginti,< 
kai priprato; paskui i prasze;kai priprato; paskui į prasze 
Baltraus, kad nėisssoitu; Bal- 

T j, i 4 11 : ^'1' ' ' ’ * jį i'1 * |i ' h į.' j
įruą prižadėjo neiszeit. Ant, ry
tojaus vėl iszgine visti'kaimi-; 
neriiusigiito įty ta vieta,, kur ra-
gana, užmusze — pasturgalis

sim ir parvažiavę 
sim.” T
noji iszvažiavo, Baltrus likes 
namie, ka nori valgo, ka nori 
geria, po visas triobas vaiksz- 
ezioja, in visas jam valia ineit, 
tik in viena nevalia, o jam net 
danti gelia, kas toj trioboj gali 
but. Priėjės prie durti pradėjo 
mislyt: “ka biski pažiūrėsiu; 
tai nieko nekenks.”

Tolinus bu«.

visi pastojo labai
Tik paezei, kuri ateiti negalėjo.

Raganius iii ji tarė:
Nemaczys joki daktarai 
Tu žinai, gana genii,

Ba jau ne pas viena buvai,
I Ja lengvinimo negavai.
Asz tokia rodą duosiu: 

Nusiduok su paežiu drauge, 
Nupirk del josios skrybėlė,

Tegul iszsirenka pati, 
O tu turi ant to sutikti.
Iri szalis nesidairykite,
Ir pas mano užeikite,

Asz ta skrybėlių tavo paezei 
užžadosiu,

Ir pats del josios ant galvos 
uždėsiu.

Tada galvos niekad neskaudės, 
Norints didžiausia rūpesti

turės.
Ir isztikruju, boba daugiau 

nedejavo,
Kaip tik nauja skrybėlių gavo. 
Viską czion sunku apraszyti,

Kaip t’iejoi raganiai iszlnvyti
O jeigu neužmirsziu, 1 

Kitu kartu daugiau padai-
nuogiui

; GEO. J. BARTASZIUS S 
Lietuviszka Užeigos Vietai 

A^Vio TT/ifoHa >Arba Kotelis. t
r i.|i .i^’i i-ii-

pinigu ir Laivakorcziu Siun-S 
'.i Hmn 4n T4of.ilva' AffOYit.aa cŪmo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N Y.
I'cloponas f Wafarjt335

' ..į..n ij/i .-V'’v.s *■1 ■

NEW YORK, N.Y
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MIRTIS IR DAKTARAS,
* <in «

Ligonis . pasveiko 
keikė duriu ant daktaro:

— Isztraukoi man auka tu 
vagįe, kas labąi retai atsitinka.

mirtis

” 1 ' v •• I II

— Dovanok man poni Mir
tis, juk' mano gydiloles yra 
garsios, jo|< inpyliati szauksz- 
ta fin gerkle^ bet tasai rakalis
iszspjovo ir pasveiko. *

nudėtu pinigu. Procente pridedam 
prie junti pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos , Mea norim kad ir jus 

'turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dMeHa.

H. BALL, Prezidentą*.
Geo W. BARLOW, Vice-Prsi. 

Uos. B FERGUSON, KasieriUs

K .ill*.,#-.. į!n,.,.. & (M.-. ... ...U j«4m> .rfUi# :

Lletuvisckaa Graborius

K. RĖKLAITIS
1

♦

i

*

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

Prieinamos prekes.

SI6 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatata Afaat. Notary Pablic

Jeijfu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkiten paa mane, aat jumto 
ta reikalą atliksiu. Randavoju nanuv 
ir kolektavoju randas. Insiiurintu 
namus ir fomiesinių automobilius Lt.

Kampas Catawissa ir Market Si. 
Mabaa y City. Pa.

W. TRASKAU8KA8
PIRMUTINIS UETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunuė ntmiifvsku Pa-'Tido 
automobilius del laidotuvin <rtkM- 
tinlu, veeeliju; paaira*’. ^oso ir
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KARALIENES PRIŽADAS.

X

Angliszkai parasze Mary T. 
Vaggaman, Lietuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su dale id imu Benzinger 
Brothers:)

(Szita istorije talpiname ant 
praszymo daugelio musu skai
tytoju kurie apie jaja girdėjo 
ir melde idant , 
din turn. T<xlel praszyma užga- 
nadinam, o už perspausdinimą 
siuneziam redystei “Draugo” 
ir p. Tarvidui aeziu. —Red.)
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liemuo jau aiksztejo. Sau- ’ ba ir jo mirti. Ju kelias ėjo upe
-*r

I

Tu turėtumei būti 
9 >

Sesuo!

kiemo. —■ 
kartu su kitomis.

, ne, 
atsake Katryte: —- 

man geriau czionai būti ir 
tamstai pagelbeti, 
smilkytuvu nuszviesti, gėlės 
permainyti... Kiek daug szian- 
dien (virime geliui”

— “ Kaip sau nori 
iinai, ne kiekiviena 

asz leidžiu in zakristija.
Taip, Katryte žinojo, ji bran

gino ta jai suteikta prjvilegija. 
Netik, kad gražia maldaknyge

4 4 gu.

— ‘ ‘ O! ne 
veikiai 
< 4

J !

Dar reikia 
nuszviesti,

r
Katryt. 

mergaite

jaja perspaus- allteikdavo kasmet Sesuo Fell-

4 l Draugo

ap- 
vienuol v- *
— pakal-

1.
Mažas zakristijonas.

Linksmutis pavasaris 
lanke Szv. Frsziilv: 
na. Vos tik atszilo,
nes mėlynomis žibuoklėmis pa
sidabino, alyvų kerai, apsiaus- 
dami kiemą : 
puikiais tamsiai 
ir baltais žiedais 
ten toliau tarp 
medžiu kresna 
sniegas baltucziais žiedais pa- 
sipuėszus, szilto 
narna, savo ilgomis 
baltomis szakelemis, ly 
puosznsi nuotaka 
mosavo. Prie pat Seserų kop- 
lyczios sienos prisiglaudės di
delis rožių krūmas, 
kaita szildes, savo 
krovė. A’isas Seserų sodas 
gūžyje pilnas buv< 
žiedu ir lapu.

— “Vienuolvno a 
tarė Sesuo Felicija mažai auk
saplaukei mergaitei, kuri pas 
zakristijos Įauga szviete žibin
tuvą, — “pirmiausia pražydi 
ir paskiausia nuvysta”, 
žinau, kaip < 
szalnos pakenkė visos apielin 
kės darželiams ir gėlėms, 
mus nepaliete. Jau daug mete 
liu prabėgo, o mes vis turime 
altorirrt papuoszti “KarrtlTė’hės 
Prižado” rožių. Nestehetina. 
tai Dievo gale, kaip 
Katrvte.” — o

Taip, Katryte, ir visos vie
nuolyno mergaites žinojo sena 
legenda, apie “Karalienes Pri
žado” rožes, žinojo, kad už ke
liu savaieziu koplyczios 
nusidrieks szvelniai 
ežiomis gėlėmis.

Senai,
žemoje anapus juru, gyveno isz 

Ji nutarė isz 
leisti savo dukteri už garsaus) 
ir turtingo karalaiczio. Bet jau-1 
noji mergaite, prasze, kad jai ’ 
leistu stoti in vienuolyną, kurs 
stovėjo slėny. “Musu Usnių 

buvo pavadintas, nes 
didele dygiuota tvora saugojo 

/ ramu vienuolyną. Karaliene — 
•motina, iszgirdus toki dukters 
maldavima, užpyko ir prisiekė, 
kad, iki usnys nepavirs 
mis, jos duktė nematys viejiuo- 
lynoduru. O tuom tarpu, sulyg 
jos insakyrnu rytoj ji turi ap
sivesti su karalaicziu.

Vargsze mergele visa nakti 
aszarodama meldėsi prie 
riaus; ir ant rytojaus, 
genda skelbia, vienuolvno 
daržas buvo maloniai kvepian- 
cziomis rožėmis apsiaustas, ko
kiu dar niekas nebuvo ten ma
te. Karaliene tai iszvvdus isz- 
sigando; ji suprato,

ranka; nusi- 
Dieva,

s

Mano brangioji^ W b°P 
— staigiai-atsake-1 Motina, —*•

* > I I ■ • , 'i/

4
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Nuo tavo dėdės Katryt. Asz 
nožindjkn, kad! th turi- dede'. 
Jonhs Dilionas, jis paHinuįzb}

taVo' te vol ioihmlis j’

no?”
bhneziu bhlseliib

Taip; brangioji,

4 4
KARO ŽVALGAS. 
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Vaikutis kuris padėjo savo

taVo'tėvelio brolis.'”. 
Lriiszkas nūo» DėdesJol 

atkartojo' Katry tedre- 
f J' > J 

“Taip} brangioji, tfum 
pas, gan h nopapraatas laiszkrtš 
bot asz žibau jog gerai > užma*

ii

gyvastį už tevynla.
ii »' ■ '':l* I ■ Ir i- Hl * ' !'" "' '

lo auksavo geltonus jo plauke
lius. Vaikeiih'ritVode labai ma
žutis. Nuo žemes vosr tegalėjo 
jo pažinti.

4

— Žiūrėkis tolyn, priesz sa
vo! — suriko jam aficieris. Vai 
kelis, atitraukęs viena rarlka 
nuo metižio, prisidengė jo akys

eijii mažam zt kristi jonui, bet ir 
pats darbas turėjo savyje ka 
tai viliojanezio. Auksztas kam
barys, su gražiomis palėpėmis 
isz szonu gotiszka.s langas, sv 
maloniu žydineziu geliu milka- 
lo kvapu iszrode vietele nuo- 
szali nuo trukszmingo mokyk
los gyvenimo, nuo klesos kam
bario nuo kiemo. Katrytei za- 

maloni: nes, nors 
metu jor

siege liūdesys 
jos bran

7 I •

suglaustu ratu, i juuna r ««
— raudonais 

apsirėdė; o 
i szsi kerojusiu 

obelele, lyg

vėjelio kute- 
nuo žiedu 

g pasi- 
kaspiniais.

O

priesz at- 
pumpurus 

ge- 
pumpuru.

gėlės. t *

pirmiausia
Asz 

laug praėjusios

o i

tu žinai

11

labai

didi karaliene.

Ponios ’ ’

skelbia,

siena 
kropiau-

senai tolimoje

rože-

alto- 
taip lo-

kad via

iszleido 
Ir ste
ką r t o,

persodintas 
darželius.

kristi ja buvo
ji buvo vos trvlikos 

szirdi
Trys menesiai atgal, 
gaus tėvelio laivu Pacifiko jū
rėse, nutvėrė negailestinga au
dra; ir kapitonas

Seserys

į

&

(mot i MILIJONIERIAI, O BET
Dilionis, pa 

liko naszlaite Katryte;
na jau keli motai kaip numirė,) 
paliko vargsze vienuolyne.

stengėsi paguost ’
nuliudusia mažh mergaite, ku 
ri buvo su jomis nuo septynii 
metu amžiaus. Bet tas szaunus 
malonus tėvas, Katrytės gyve 
nime buvo didvyris, jos mvl: 
minusias; jo duosni meile netik 
jai suteikė visa, kas buvo rei 
kalinga, bet vaisziu ir linksmu 
mu, ir pinigu netruko: jo alsi 
lankymas buvo 
linksma szvente, apie kuri.* 
Katryte dabar negalėjo be asz 
ru pamastyti.

Ir pirmose, nepaprastai tam 
siose dienose, kada Katryte ži 
nojo, kad visa ta jos meile ta 
po nuo jos at imta, kada 
negalima kalbėti, 
ar žaisti su kitomis 

maloni, 
kristija, buvo jai 
tarsi po gerojo angelo 
nais.

Bet laikas yra 
žiems trvlikos

DIRBA.
Korinis Crawford Fa i ley ir 

jojo pacziulb, dirba kaipo pro
fesoriai Universitete Knliforni- 
08, I

kur ijam paliko jojo*diedukas
turėdami $12,000,000 turto, 

tojo darbo nepametė ir sziadien 
užsiiminėja mokinimu studen
tu. ’ .

Asz negaliu tikėti,

mis,

neapsakoma 
apie

lmv< 
ar juokth 
mergaite 

prietami za 
prieglauda 

spar

jautrus ma 
metu liūdėto

Katryt
szviest 

pavasark

Sesuo, mažos mergaites 
už geguže

i
jams... Nežiūrint to, 
vėl pradėjo žydėti ir 
kartu su atgimusio 
gėlėmis.
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szi vakaro balsuos
Karaliene.” —

— “Tikrai!” — tarė Sesuc 
Felicija. — “Žinau, jos dabar 
linksminasi. Ir kas gi bus ka

I raliene, Katrvt?” —
*

— ‘O, asz negaliu pasakyti!’
— atsake Katrvte, kuri daba’

— Asz noriu, kai' 
Joana R i gi u te butu.
maloni ir graži, tikrai isz jo* 
butu puiki Karaliene. Bet Ane 
le Margiute labai nori. Praeita 
savaite tris kartus 
dainiu, nors gal ji
nemanė. Asz — asz ir-gi duoda
vau saldainiu, kada asz ture 
jau teveli”... — Staiga nutilo 
jaunas balselis ir meili Seser

viską supra

taiso gėlės. J ?

Ji tok

davė sal- 
apie tai ir

Felicijos szirdis 
to.

vie- 

atsimini- 
“ Anele Margi u te ir jos

A,” 
norėdama

— tarė geroji
at it raukt

____ 4 4

nuole, 
Katryte nuo lindau 
mu.
saldainiai gal gaus balsus; bet 
asz žinau, kas turėtu būti Ka 
raliene, jeigu asz ka turoeziaii 
pasakvti; ir tai tu mano bran- 

ioji Katrvt.” —
t) Sesuo, ne, ne. Asz vi

sai netikeziau,” —
— Gegužes

<r
i i

gryžtant.
kad niekad, o niekad nebema
tysiu savo brangaus tėvelio”...

— “Bot pamatysi, Katryt, 
—- pamatysi!” — tarė Sesuo 
Felicija, kurios akys 
aszaros’ tamde.

O, danguje, asz žinau!” 
“Bet taip

• toli, asz dar 
Žinau, Seserys 

man labai geros; bet asz czio- 
7iai negaliu-but i visa gyvenimą 
ir nėra ne vieno kas apie mane 
r.npintusi, tame plaeziame. 
dideliame pasauly...’’

— “Ne vieno, Katrvt ?” — 
gailestingu balsu užklausė Se
suo Felicija.” 
dėdžių ar tetų, 
niu ?” —

— “Tiktai Dede Joną, tėve
lio broli; jis — jis nesiskaito,” 
— tarė Katryte.

— “Brangioji, 
dės labai daug reiszkia 
žoms mergaitėms,” 
mai tarė vienuole.

— “O! jis ne!” 
K a t ry te pit rt y d a m a 
“Asz jo 
Dar manes
teveliu susiginezijo. Asz žinau, 
kad ne tėvelio buvo kalte, 
tose toliau Katrvte. e

T ?

taip gi

____ 4 4

— sako Katryte. — 
negreit, tas taip 
maža mergaite. .

tame

— Ar tu neturi 
kitu gi m iar

kartais de- 
ma-

— links-

- atsake 
galva— 

niekad nemaeziam 
nebuvo kai jis su

? ? ___

” — Tėve
lis visados buvo linksmas, ma-

Jislonus ir meilus del visu.
juokdavo ir sakydavo, kad Dė
dė Jonas melv-nosis,
lūs, kurs nemato tiesiai. Ir tai 
vis dėlto, kad tėvelis vede Ka
talike. Dede Jonas taip negra
žiai kalbėdavo apie mama; o 
lovelis ja taip mylėjo, kad ja; 
mirus jis negalėjo nei dovano
ti nei užmirszti.” —

— “A, tai negerai, 
negerai!” — tarė
cija, suprasdama mergaites so
puli. — “ 
Bet, brangioji...

___  4 4

malonus balsas 
duru.

— “Brangi Motina 
žinoma. ” 
pasiskubino pasitikti virszi- 
ninke.

— “.Nesivargink, Sesuo! Asz 
žinau jus sziadien labai užsiė
musi os, ir asz nenortu trukdy
ti. Noriu mažaji zakristijoną

atkak

— labai 
Sesuo Feli

V a rgsze K a t ry te!

Galiu ineiti?” 
už zakristijor

— tarė

lio krantu pro trobele. Kai pir
mi bataljono> afįderini primate 
gulinti po vinkszna 
apdengta trijų spalvų vėliava, 
jam kalaviju atidavė pagarba. 
Vienas aficieris prirove upelio 
krante žolynu, ir mete juos gn- 
lincziam vaikeliui. Panaite ji 
ir visi kareiviai eme rauti ge
liu ir mesti ant vaikelio, 
lioms minutėms buvo 
kūnelis apmestas gėlėmis. Pri
eidami kareiviai 
davo jam pagarba,
^ll.Wlllillfr

ras!... Sudie, 
Valio!... Garbe tau!

Vienas aficieris sviedė jam 
pagaliau savo narsumo meda- 

pabueziavo 
O gėlės vis krito 

kraujuotos 
kratines, ant baltaplaukes gal

iu iegu 
žolelėje, 

z k cs, szypso-

lavonėli
J

» •

■I

a

1859 metais ėjo karas Italu nito saulės.
— Nil, ka matai? 

aficieris. <
Vaikelis pasilenkė ir pridė

jęs prie burnos delnus eme sa- 
— Matau du raiteliu ke

lyje; kelias baltuoja.
— Ar toli i

Bus pora varstu.
Fine?
Ne, stovi.

ir Francuzu su Austrais. Tuo 
norėta iszvftduoti Lom** 

bardai isz Austru jungo. Po ko-
karti

— paklauso Kė
višas“

■i

nytus. Tiktai dabar atėjo. Afe ties Solterinzo, kur nuveik-
‘ A . • • a •

tau ji perskaitysiui Katryt.”-^ 
| Ir sėsda ma akt i i go žakri sti - 
jos suolo; Motinu Pahlh puri• 
trėuke Katryte arezinu prie 
širvos, kiub ji pamatytu jos- Trin
kose laiszka. Laiszikas Jmvo prii 
rnszytas juo<(u rriszalu, aiėz- 
kirii, tokioms didelėms ir sto
roms raidėms*jog popierio veik 
visai’nebosi mate;
“Urszules Motoru Akademijos

M

ti buvo Austrai, viena giedru 
Liepos menesio ryta nedidelis 
Italu žvhlgu būrelis jojo žingi-

ky ti:
ir aficieriai 

tarydand: 
Vyras Lombardu žemes, vy

ną rsu s vaikeli!

r'ijj

1J
ii J

rnszytiis juodu' rriszalu,

Poniai Perdėtinini.
Brangi Ponia: —Nuo ponu 

J’apto ir Vudvilos, 
1408 Court Si. asz 
kad mano brolis,

ad voką tu. 
suprantu. 

Kapitonas

ne palengva, sunkeliu. Žvalgai- 
jojo Austrams prieszais, akylai 
tyrinėdami apielinke. Būreli 
vede aficieris su seržant u, t v-
lomis akis insmeige, dairyda
miesi, pasiryžę kas valandėle 
susitikti tarp medžiu su prie- 
szininku pirmutinėmis eilėmis. 
Raiteliai prijojo mažute kaimo 
*T0bele, apaugusia uosiais. 
Priesz ta trobele stovėjo tik 
vienas vaikas 
amžiaus.

— Ka dar matai? — vol pa
klausė aficieris, pamąstęs va- 

Pažiurek in deszi-

Rodos dur-

S1'
I I

Ii, kitas priėjo ir 
ji in kakta, 
ant pliku kojų,

m

!l|rib

Jokūbas Dilionas tamstų glo- lazdele 
boję paliko naszlaite dukteri 
Kaipo nrtymiausias 
esu jos legalia globėjas, ir kai
po toks imu visa atsakomybe 
Buk maloni praneszti Kathri- 
nni kad’asz, jos dede atvažiuo
siu jos aplankyti kaip greita’ 
galėsiu. Tuo tarpu prasznn Vi

lnius už mokslą, drabužius 
sekau

n nntraszu: Jonas Dilionas.

dede asz

__  44
Paula.

__  <<

tarė Moti m

as
ir pragyvenimą siusti

I

Blackstone, Pa.
Pasiliekn, sir paga rba,

Jonas S. Diliomis.’
Sztai!” —
— ‘Ka manai, Katryt.
0! asz hflz nežinmi!” ~ 

dūsuodama atsake Katrvte. — 
“Visai nemyliu.” —

“O! taip nesakyk Kat 
—- Vienok Motinos rankf

Visai nemyliu.
O! taip

ryt!”
labiau prispaudė maža mergai
te prie saves, rodos noredamr 
ja visad laikyti priegloboje.” 

nepapras' 
tarė juokdamasi Motin- 

“ir'asz turėjau d r 
iki gale ja v 

Po ui r

— Nors ir skamba 
tai,” 
Paula: — 
kartu perskaityti 
insivaizdinti, kad esu
Perdėti ne. Bet nevisitdos gali 
ma laiszkii sulig skarhbejimr 
spręsti; Tavo dėde beabejo ybe 
darbihinkas, kurs panisze vis 
ka aiszkiai. Žinai, mano vaikė 
Ii, (ir Motina Paula norėjo pa 
liesti dalvka kurs ikisžiolei ne- 
pasioko naszlaites ausu), žiną* 
tavo tėvelio dalykai likosidVe- 
užbaigti, h» yra manoma,
visus reikalingiausius vUsztlis' 
ir visus pinigvis 
savimi ant laivo 
taigi ir savo dukrele jis palike 
noapru pines. r"

kad

jis turėjo sv
Ilispania'

tuszczia.

dvylikos metu 
Jis, szaka nusitveręs 

sau d rožės i peiliuku. 
Viename trobeles lange pleve
ni v o didele trijų spalva vėlia
va. Trobele buvo
Žmones, kurie iszkabino vėlia
va, patys iszbegiojo bijodami 
\ustru. Pamatęs raiteliu buri, 
vaikelis moto lazdele ir imsi
me kepure. Vaikas buvo labai 
-ražus. Jo veidas, didelėm mė

lynom akim, ilgais baltais plau
kais,
szvarko;

drąsą kvėpavo. Buvo be 
vieni marszkineliai, 

"szvepusiu kaklu, tedenge ma
ža jo kūneli.

Ka tu ežia veiki? — pa- 
aficieris, sustabdęs sa

vo arklį.
klausė

Kodėl tu nepabė
gai su savo tėveliais?

— Asz neturiu teveliu, — at
sake^ vaikelis. — Asz esu nasz- 
’ailis. .Dirbu kiek galėdamas, 
ir tiek. Pasilikau ežia norėda
mas karo pamatyti.

--- Ar nėjo pro ežia Austru?
b

— Ne, jau treczia diena nie
ko apie juos negirdėti.

Aficieris siisimanste. Paskiri, 
nuszokes nuo arklio, inejo in 
priemene ir kopecziomisi užli
po ant stogo. Nuo neauksztos 
trobeles netoli buvo matyti.

— Geriausia medin inlipti,— 
tarė aficieris, ir nulipo nuo sto
go.

Priesz pat 
a u kszta vinkszna.

nyko dangaus 
A f i c i i e r i s s u s i m a n s t o s 

in kareivius.

landcle. — 
ne.

Vaikelis emo in deszine žiū
rėti. — Prie kapiniu, tarp me
džiu, kas spindi... 
tu va i.

— O žmonių nematyti ’
— Jie bus in kvieczius 

lindę.
Tuo tarpu auksztai ore pra

zvimbė kulka ir nupuolė už 
trobeles;

— Lipk žemyn 
suriko aficieris.
mate. Nieko daugiau neberei
kia. Lipk!

— Asz nebijau, — 
vaikas.

— Lipk! — atkartojo aficic- 
Kaireje nieko nernaty-

H U-

voles. Ir vaikas amžinu 
m i ego, jo m i n k s zt oje 
i>o 
niu veidu, Iv 
davės g;
Lombardija.

Lunskis Juozas.

vėliava iszblv
o* r»

vvvbe už« •
irdedamas atF

gimta savo

GARNIUI VIS TIEK.

vaikeli! —
- Tave pa- 7na !

Petruk, kur tavo moti-

■!<"II
■4ii'i|!l

j

i ii

1
i

lirf

"■1

atsake

ris. — 
ti?

— Kairėje t 
kreipė galva 
akies mirksniu

Guli lovoje.
O kas jai kenke ?
Ugi, gavau broleli.
Ka tu kalbi? Juk tavo 

tėvelis jau du metai kaip Ame- 
rike gyvena!

— Na teip, bet jisai tankei 
raszo pas mamyte. *

'V
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kulkos SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,

H
I

'J

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 
ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

■MI
I
11 a

a

kulka nuduzgejo

■t 

ui!

MAHANOY CITY bus koina Utar- 
ninka 30 E. Centra St. ant antro fio- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

■I

f

■'4
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— Vaikas pa
in kaire, tuo 

pasigirdo an
tras, dar smarkesnis 
zvimbimas. Vaikas sudrebėjo.
Kulka pralėkė visai arti jo gal
veles.'

— Lipk! — suriko liepiamu 
balsu aficieris.

— Tuojau,*— atsake Vaikas.
— Nebijokit, medis manė den
gia! Norit žinoti kas yra kairė
je?

— Taip, kairėje, — atsiliepe 
aficieris, — bet lipk, lipk!

— Kaireie, — suriko vaike
lis, pasitsiebes isz medžio lapu,
— ten kur koplyczia ?... Ten... 
rodosi...

Treczia 
oru!...

Vaikas pradėjo * leistis isz- 
medžio ir . 
myn galva,

— Pasiute! — suriko aficie
ris, lėkdamas prie vaiko. Vai
kas puolė žemen auksztininkas. 
Gulėjo dabar ant žemes pasli
kas, iszsketes rankas. Isz kai
rio krutinės szono kraujas 
cziurszke. Seržantas ir du ka
reiviu nuszoko nuo arklim 
Aficieris pasilėnke ties vaiko 
ir pridengė jo marszkinelius. 
Kulkos pritaikyta iii kairi plau
ti.

— Mirė! — iszreke aficieris.
— Ne, dar gyvas, — tarė 

seržantas.
— O, vargszas, 

kelis! — sudejavo aficieris,
— Nebijok, tave iszgydys.

— Bet kol jis tarė szituos žo
džius ir szluoste kraujus, kurie 
sunkėsi isz žaizdos,

staiga krito že-trobele
Jos virszu- 

žydrumę» 
žiurėjo 

n medi, in kareivius. Paskui, 
Tažvelges in vaikeli, staiga pa
čia use:

■ Szviėsios tavo akys, 
•

- Keno, ar mano ? —- atklau- 
_ Asz žvirbli per 

varstu inžiurau.
— Ar galėsi inlipti szito me

džio vinszunen?
Medžio virszunen ? Kaip 

matai, inlipu.
— Mokėsi apsakyti ka ma- 

i Austru di-

augo

no

keli
neaprupines. Tas geras dede _ p 
sutinka užimti jo vieta ir duot’ se vaikas. —
tau viską kas reikalinga. Tai 
gi turime priimti jo malobes 
taip, kaip parėiksžta, ir dekuo* 
ti Dievui, krtd rėilcale tau1 at
siuntė globėja ib’ apšattgoto^ 
ja.”--- y

vai

ir

—- “O! bet jis mamos nemy- (cs| ąv nematyti 
džiai kur dulkant, arkliu, spin- 
daneziu saulėje szautiivu?

— Žinoma, mokėsiu. Jei bus 
kas ir apsakysiu.

— Ka norėsi už tok i darba ?
— Kn* nnrosin ? tarė juok- 

Nie’ko, ko

Įėjo. Jis su tėveliu gincztjosi
Juodu nesimato nuo mano už- 

” — tarė KatiVtė: — 
Jis negali manės mylėti.” 
Motina PhulA fvlejo vnlan-

i

narsus vai-

DAKTARAS HODGENS ’ 
Philadalphil Specialisto*. 

Užsiaenejusiu ir Chronissku Lifv. 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikotc nuo manes yra 
gvarantuotas. '

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir* 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, pnpuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymo.

Silpni Tyrai ar pajėgos Jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo, ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatisma* visokiuose padėjimuo
se, taipgi is z tin e ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atmintie*, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszborimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas katiluose, skausmas gerkleje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztyniina gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kcpenii, pūsles, lumbago Ir 
neuritis. ?

* Ateikite gausite rodą dyka!. Po tam 
iszaiszkinsiii kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo.' Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti pgr 
garsingiausias Europos ir Amerikos.’ 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu-, 
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais

*
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gimimo, 
4 4

Motina Paulė tVlejo 
dele, szciinynoS istorija 
ti nustebino ja,- taipgi dalėido 
suprasti' Jbho DiliOno laisžka.1 
Paskui ji linksmai tarė:

— “Tas nieko nereiszkia. 
vaikeli. Gal, vien dėlto, jis pa
rodys tau gera szirdi, kad atsi
lyginti už praeiti; Bet kaip tau 
nebūtu, žinai, mes turime pasi
rodyti kad ji mylime. Irtu gra
ži, meili, maloni mergaite, per
galėsi rustu, nuliudusi, gal 
kietaszirdi žmogų. ” —

— “Bet, 0 Motina, asz neno
riu būti “broliadukte” Kata
rina ! I ” — tarė Katryte.

Tolinus bua.
■ II-III » ..... .. ll» IH

PAGIMDĖ SUNU KURIS TŪ
RĖJO DU DANTUKUS.

> " .♦ V ,r f "• , > • I, ■ 
’ / 'i d .ih a.,Į

j # . ...........y o

'Pittsfield, Mass..

vaikelio 
akys aptemo. Jo galvele nusvi
ro. Jis mirė.

Aficieris iszblyszko ir žiure- 
akiš insmeiges

Ka norėsiu ? ~ 
damasis valkas. —•

Vok'iecziams už jokius 
turtus to įiepadarycziain 
saviems... <” 
Lombardas.

— Gerai, lipk in medi.
~ Tuojau, szit pusznoles i08> nuėmė nuo lango Italu ve- 

tiktai nusiausiu. liava ir pridengė ja vaikelio

ežia.
Bot jo in vaikeli

Juk asz pats esu — Narsus vaikelis! — atkarto
jo skurdžiu balsu.

Jis greitai priėjo prie trobe-

1

d

■ 1

tiktai nusiausiu. I
Vaikas nusimetė kurpeles, kuna, palikes nepridengtu tik

■ --

■flip

1Paula.
— Ir sesuo Felicija

atsake Kat
rėje,” •— Gegužes Karaliene 
turi turėti nauja gražia karbat

galingesne už ja 
lenke priesz 
dukteri in vienuolvna. •f 
betinos rožes, nuo to
kaipo “Karalienes Prižadas, 
po szakele buvo 
in kitu vienuolynu 
Net ir geros prancūzu Seserys, j kais pnpuoszta ir dailiai su 

, ir pusk u r- 
nuolyna atnesze jas in szia že- į peš ir juosta ir viską.
kurios steigė Szv. Urszules vie- i k void uotą suknele, 
l-J,™ __
me. I asz dabar nieko negaliu gauti.

Ka sesuo Felicija ir jos ma- [ kaip tėvelis mane paliko 
ža zakristijos
Katryte Dilįoniute butu dariu-1 galėjo sulaikyti,

Asz —

f • F r"'mr'' 
pagelbininke It aszaros, kuriu Katryte nebe- 

> iszsiverže 
si be baltu “Karalienes Prizą- kaip pavasario upelis ir ii pri- 
do” žiedu sunku pasakyti.

— “Taigi tu man! Ėmiau ir nuoles krutinės. — 
ne tuos rubus iszcmiau! Balti mano mielas teveli,

I

— tarė Sesuo Felicija, verkdama: —

glaudė savo galvute prie vie- 
“0 teveli.

” — ji tarr 
Kartais asz ne- 

Iszrodo 
ir asz tu

su

iirytoj,
— “Bet asz tave per 

laikau, Katryt,” — 
balsai aiszkiai girdėjosi isziriu atbusti' ir pamatyti ji

Mm1 ''“iii ■■■".: i ■' r r \
* * *

įvija, j vviAUdina. ------ ncu

ilgai galiu tikėti, Sesuo, 
linksmi lyg liūdnas sapnas, « » I • i e * • •

pamatyti. Asz turiu tau laisz- 
ka Katryt, su geromis naujie
nomis.”—

— “Geromis naujienomis!
— atkartojo Katryte, 
deliai paraudo, mėlynos akeles 
sužibėjo. — “O Motin, ar apie

žus Angelas
apie teveli? >>

iIWSSW''!1 i

>»
jos vei-

*1 F

— Nes gra-
Viltis vis dar

■ j skrajojo po apsiniaukusi dan-
’ * J

— Dentis'to 
Jurgio Mitchell pgczigle ana' 

.1 * ... 1 r i 'J — ' ' ■ J - 1 -If' . .

susijuosė geriau kelnaites, ir, j0 veideli; Seržantas, surinkęs 
meteis1 kopure, apkabino medžio puszniukes, kepure, peili, sude- 
liemeni. ' i jo yiska szilo vaikelio. Valan-

— Bet palauk! — tarė moste-1 įele visi tylėjo. Paskui aficie- 
lejes ranka aficieris, lyg ka at- (rįs sako soržrttituit
siininės; | —Atsiųsim karo lazareto

Vaikas, atsigryžes, lyg klaus- tarnus r jis numirė kaip karei- 
damas, pažiurėjo in ji gražiom vis, kareiviai ji ir palaidos.

Ir pabueziaves vaikeli suko>

jo veideli; Seržantas, surinkęs

liemoni.
Bet palauk!

Į jo viską szaJo vaikelio. Valnn-

| — Atsiųsim karo lazareto

damas, pažiurėjo in ji gražiom 
mėlynom akim.

— Nieko, lipk! -
cieris.

• ■ 'i M j * ♦ * - *
, yaįjcolis vikriai, k^ip kate, j

pasako afi- maudavo: — In žirgus!
Žvalgai sėdo visi raiti ir nu-

«•
■t'1 iii

' “i

"uI
t

jojo savo keliu. Po keliu valanr 
; • O ’ du vaikeliui buvo atiduota ka- 
rikte- rO pagaTba. Saulei leidžiantis, 

' didelis Italu kariūmenes būrys 
kuriuo 

medžio yįrszune inlipo. Sza- ryta žvalgai slinko. Kareiviai
1 'i "’ll' ± 4 _ ' "I. uilL it ♦ ■ ”■ vi "• 1 • R H F ’t"*" ."♦< ‘ 1 *

pradėjo szjiuožtv medin
Iįliena'-pnįjltirdė' štiheli, kuris tutį jjįs žiūrėk^ aplink ui.

•ėjo du gerus dantukus, Tovas^ jojokariuViam^
turis turi 23 metus,,sako buk1 
lisai susilaukė treczia poratin 
lantu. *

1 k

r v

I

’ ; I W f ; * * I , ■ '■ • :

Keliomis įpiąutęmis; yaikas : jojo jau tud pat keliu“
a 41

na leožna Sereda ir jo ofisas tanais 
yra po No. 44 BROAD ST, Ofiso* W

■

Nli
t

kos dar jo kojas dengė, ;bet vi- j jau žinojo apie didi vaiko dar- jlandon npo 9 ryte iki 8 vakar*.
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ŽINIOS VIETINES.
SAULE ,

_   , h—      m i    in^Įini iiK»i >■

UŽREGISTRUOK KŪDIKIO’$50 DOVANU KAS SURAS
GIMIMĄ.

t
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.
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— Norints dar- 
gerai, bet pribuvn- 

siinku juos aplaikyti. 
randasi be dar-

SZITA PORELIA. Kolonijališkosios Dienos 1 
DiftuMc WMhingUmo ir I^ifayutto; I 
Roh iušluiH ir karxliniis Jurgio, Irivo ’ 
pilnai galiojančiu papročiu Dulkioms 
pHiioiiH ir gražiai ap^irCwJ uhIiyi ik 
vinim* pupuofiti savo galvas su g ra 
IJaU pgrukuia. Jei Ai tam paproty# fęalio- 

ligi Ahd, tai šiandien daugeliu 
Amoniu gaišty po slapti po peru k u 
plofaknnorni# apdmgta* mivo galva*. 
Tačiau vietojo to, jie šiandien naudoja

R&ffles
PloUkftntj mirtinąjį prie&q, kurt#, jei 
iMepd juoiiH galvą kasdien per »»•

.' f
: r

IįH

*/ 
jį: 
I 1

Antanas Antinas, ūkininkas, 
isz New Yorko, 
Europon su savo žmona ir sep
tyniais vaikais aplankyti tė
vus. Kuomet, sugryžo Ameri
kon tapo sulaikyti ant. Ellis 
Island. Du jauniausi vaikai 
trachomn apsirgo, 
raszyt i kaipo užkrėsti 
kurie 
Valstybes atvažiuoti.

ReadingoPetnyczioje 
kasyklų mokestis.

— Miestas da neiszsikasc 
isz sniego.

— Ka rukai eina
(’a t a w i ssa ui y c žios.

— Edwardas Viszinskas 
a pome d i n st a vietiniam paczte.

isz sniego.

•*— Naujas Viktoria teatras
I

ant Main ulyczios jau kone už
baigtas. Manoma nauja teatra I 
atidaryti ne vėliaus kaip 1 Ko
vo.

Keturi vaikai - visi 
Slavokai, turinti nuo 8 lyg 12 

grosersztori

vaikai

metu apiplosze
Snvdcrio ant W. Centre ui i. ant 
38 doleriu už kuriuos turėjo 
pikniką. Bot palicijc iszszuipi- 
nejo kaltininkus; tėvai turėjo 
sugražyt pinigus bet jauni ban
ditai likos apdovanoti už tai 
jjjer sėdynės, jog per kėlės die
nas negalėjo sėdėti.

— Utarninko vakaru, Ash- 
ląildo ligonbuti mirė pati Ka
zimiero Juodaiezio, 7)27) W. 
Spruce u Ii. Velione 
sirgo ir likos tuojaus nuvežta 
in ligonbutia kur ir mirt*. Gimė 
Lietuvoje ir pergyveno mieste 
apie 14 metu. Paliko dideliam 
nuliudimia vyra ir dukteria 

ir du brolius

525 
staiga i a p-

v v ra 
Irena, tris seseres 
Lietuvoje.

Ana diena valdžios szni 
pai ir agentai i>zliejo visa alu 
kuris radosi dideliosia baezko- 
sia Libert v bravore Tamakve- 
je knri inleido in skiepą. Dar
bininkai kurie dirbo laja diena, 
net apsiverke kada brido 

po 
ant niek. 

Valdže uždare bravorą su spy-

czebataisguminei* 
sztopa kuris nuėjo

su
gera

tunais ant viso meto.

ISZ SHENANDA0H, PA.

Tamaqua, Pa. - Smarki 
parako dirbtuvėjeeksplozije

Atlas Powder Works, penkios 
mvlios nuo czionnis kuri 
apie piet, sužeidė mirtinai Ag 
nieszka Elliott, *2.”> 
in trumpa laika mirė. Stebėti
na, jog daugiau merginu nesu- 

nes visi langai dirbt li
ves suteszkejo.

kilo

metu, kuri*

žeista

Pittston, Pa. Szimas Pa- 
' chia, 31 metu, vice prezidentas 
Ewen kasikiu

.— Antanas Barinas senas 
gyventojas. min» I’anodelije po 
ilgai ligai. Paliko paežiu, ketu- ' 

ir ketures d n k! mes. 1sunns
Laidotuves atsiims 
j»‘-

Bet I) vezio-

Mazgu motery>tes liko>
>ur?szti Ptarniriko reta Szima^ 
Dupkinas su 
Kazlauekiute.

.Jurgis Matiiskevicziiis, 
4.5 metu, likos sužeistas in gal
va prie Packer No
lakos nusiunstas in Ashlando 
ligonbut ia.

ANT PARDAVIMO.

pana Agnieszka

:: knsvklu.

Namas su boteliu, miešti* 
East Mauch Chunk, Pa. Farsi- 
duos už $7),000. Apie daugiams 
kreipkitės ant adreso: 3t
I’. O. Box 2*28, Summit Hill, Pa. 
*-........... . ...

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E, Centro St.’ Atsi- 
szflukito in “Saules” ofisą.

---- ---------------------------------------------------------------------------------------------

Kewanee, Ill. 
bai eina 
siems
Daug žjnoniu 
bo, žiema vidutine, temperatū
ra buvo *26 žemiau zero.

Zemskei priesz Kalėdas 
padaro ablava pas -kolos szei- 
mynas paimdami 
samogonkas ir 
bausmes po keliolika doleriu.

namines ir 
d a užmokėjo

o
iszvažiavo

angh'kasiu uni
jos, (’idamas namo nuo susirin
kimo isz 11 illdale, likos 
(lytas per nežinomas 
kurie pah/ido in ji

nuzu- 
y pa t a s, 

14 sznviu. 
Žadinsią \ ra priežaste tenaiti-

darbininkiszku 
st ra i k noje

I)iciia 31 (Jruodžio para- 
>zv. Antano, buvo paren

gus puiku vakarėli su palinks
minimais. Farmeris Jonas Dro- 
niantas, padovanojo 200 svaru 
ineit<‘li ant loterijos, 
prisirinko 
reliii su “
Nekurios iszrode kaip laukinei 
bolszevikai, rodos kad iszne- 
sziota szepeti ant galvos užsi
dėjo.

piję ?

Vakaro 
d'iug visokiu mote- 
babitais” plaukais.

niu 
kur 
anglekasiu.

apie
ergeliu

12,00(1

tai
Silver Creek, Pa. 

ezion nupuolė daug, 
dirba gerai — kas 
yra czionais tokiu 
kurioms darbas nerupi,
varymas namines. Kaip tik ko
lei truputi bus geresni tai kn- 

d'aradaika 
in szia ap-

kasyklos 
diena, bet 
žmonelių 

t i k t a i

ma Baltruviene su 
ketina atsilankyti 
linkiniu padaryti paredka.

West Frankford, Ill.
Sniego ezion nupuolė ant kelio
likos coliu. Norints kasyklos 
dirba gerai, bet 
sunku gaut i dal ba, 
boseliams duot i 
szins idant gauti koki darbeli.

Norints
pribuvusioms 

ni's re i ko 
didelius kv-

Va kare. .11 diena Gruo
džio, 17 metu suims AlisZaueko 
perszove savo tęva, 
mas in ji du szuvins, liet

o
Ii kalėjimo. Badai nuo kokio 

motero 
su sumini pyko, kad tėvas no 

narna ir
szaud vmo. 

pati joszkojo visokiu prie-

tarai iszeme kulkas
se<
tai laiko Aliszaueko

paleisda- 
dak- 

siinelis

nžrasze ant
t

, tas buvo priežaste
nes
kabiu.

mot inos

DuBois, Pa. - 
nais pradeda po biski 
i'inti, nuo o-tos Sausio.

geležinkelio kompanija 
senųjų dar- 

i bininku iii darbo, beveik visus 
kurie buvo nuo ilgesnio laiko 
paleist i.

Szv. Juozapo nauja baž
nyczia eina angsztyn, jau sie
nos iszmurintos ir stogas deda
ma, kasztuos arti 100-tiikstan- 

kada užsibaigs

P.
j paszauke art i *200

Darbai czio- 
pasige- 

B.lf.

ežiu doleriu, 
ateinanezia vasara.
kiansia bažnyczia DuBois

užsibaig.'
Bus pni-

Lietuviai czimiais gerai 
laikosi ir darbuojasi isz vieno 
bet \ ra ir keli užsnūdo 
nieko ne mato 
jie p ra ži droš.

i “Giliuszes Mizikantas.

kurie
, gal su laiku ir

i 4 J 1

FAMILY THEATRE
MAHANOY CITY, PA.

TIK PER TRIS DIENAS

Ketverge, Petnyczioj ir Subatoj
Sausio 8, 9 ir 10

J

PROF. SANDAUSKAS
PASAULĖS STEBĖTINAS DRUTUOLIS.

Prof. Sandauskas duoda $500 tam kuris atkartuotu jo per- 
statima. Prof. Sandauskas duoda $500 tam kuris parodytu 
kad jo perztatime randasi kokis nors falszivumas.
Vienatinis drutuolis kuris pavėlina ant krūties padėti akmeni 
sverant 1,000 svaru, ant kurio da užstoja 8 iki 10 vyru, pada
rant isz viso net 3,000 svaru. Akmuo yra isz F. T. Everett 
dirbtuves pomninku. Yra tai stebėtinas drūtas žmogus.

Teipgi tris kitoki vadevilo aktai.

Garsinga Aktorka Pola Negri, Paveik
sle * Forbidden Paradise”

Per Kalėdas, kada 
žmonelei skubino in bažnytė
lių, tūlas mnsu biznierius teip 
užsitraukė namine, jog net 
įam akys pabalo ir nežinojo ka 
darė, nes apdaužė savo burdin- 
gieriu giminaiti su buteliu, už 
ka turėjo atsėdėti kėlės valan- 

ir užmokėjo baus
mes apie 7i() doleriu.

namine, jog

das kozoje

Pirma diena Sausio, at
sibuvo parapijos susirinkimas, 
gana malszei ir likos iszrinktas 
naujas komitetas ant sziu me- 

Radosi ir loki, ka norėjo 
innrszinms invest i, bet 

prisemt i namine, tai 
Kiti inneszi-

‘S

tu.
savo
kad buvo
juju neklausyt a.
mai neturėjo jokios pasekme 
ir likos atmesti. Szeip žmonelei 
gyvena ezion malsziu.

Abraomo Simus.

Brooklyn, N. Y.
Ona Buziene

- ‘ Garsi 
(Auna Biizzi,) 

kuri 11 menesiu iszsedejo Sing 
Sing kalėjime, laukdama savo 
mirties už tariamoji nužudymą 
savo mvletinio Fred Šelmei- 
derio, bet vėliaus antra 
teismui ja iszklaųsius, tapo 
visiszkai iszteisipta, dabar ra- 
szo savo gyvenimą N. Y. Worl- 
de.

Szesztadienio laidoje 
ziene szitaip sako: 

Asz (‘su gimusi

p. Bu-

“Asz (‘su gimusi East llth 
St. New Yorke. Mano gimdyto
jai yra ginu* Lietuvoje, 
tėvas buvo kalvis, kuris 
nai atvyko tuojaus

Mano 
czio- 

po savo 
vestuvių. Asz buvau vyriausia
isz ju szeszeto aiku.”

'Poliaus nuasakoja, kad tėvas 
gerai praturtės isz 
amato, ir dabar
mui, Buziene savo tėvui szeimi- 
ninkaujanti.

Kituose laikraszcziuose p. 
Buziene pa vadinta “polisz 
mergina, 
Bet 
\ ra lietuvaite - 
džiuniute.

kalvvstes
po savo t<‘is-

pavadinta “polisz” 
Auna Kregždžiunas. 

ji pati prisipažino, kad 
Ona Kregž-

J ukneviezius, 
Prano Gražio posūnis, 7 metu, 
gyvenos ‘293 Maujer

J noząs
7 metu 

St., mire 
Sausio 4 d., buvo laidotas Sau
sio 7 d. nco 10 vai. iszryto, isz 
kun. Pauliuko bažnyczios, Flu
shing kapinėse. Gimines ir pa

dai want ižinstami praszomi 
szormonvse.

REIKALINGA

suauguskatalike; suaugus mergina 
arba naszle, prie stubos daVbo 
arba pagelbininke prie 6 vaiku 

, vietamotinos, mokestis gera 
ant ilgo laiko. Atsiszaukit ant 
szito adreso. t

Mrs. J. G. Bogden,
32*2 W. Long Ave.

DuBois, Pa.
ANT PARDAVIMO.

t. 5

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

Fr. J. Sklera
401 W. Mahanoy Avė., •> r i s**»

f

t*

Gruodžio, mano
Valaitis pabėgo

Marijona ir

V •Diena 
brolis Juozus 

pnezia 
iszvažinvo in New

Juozus pribuvo in
y <*- 

1 ‘i ■. ,1 ;>■«

sumano

2/

<u
'V
ū jr*J

■ Į kaip rodos i
Yorka

ir

ii
Ir

Du jauniausi
Buvo už- 

ateiviai 
bando in Suvienvtas 

Tie du 
nesveikus vaikai gimė Ameri
koje. Antanas bando prirodyti
imigracijos Virszininkams kaa 
tie vaikai turi teise invažiuoti 
iii savo gimtiną szali, bet to pa
daryti negalėjo gimimus ir to
dėl ju pilietyste negalėjo Imti 
užtikrinta. Buvo vaikai be sza- 
lies. Antanas su savo szeimvna 

Europon. 
Jis iki sziam laikui nežino ka 
daryti. Jiems tik buvo reika
lingi giminu eertifikntai ir bu
tu galeje grvžti atgal in New 
Yoyka.

Sekantis yra kitas pavyzdis. 
Per kare viduramžinis ameri
kietis gavo paskyrima Europo- 

gimimo

turėjo gryžti atgal

je ir turėjo pristatyt i 
certifikata aguti pasporta isz- 
važiuoti. Gimimo certifikata? 
Pirma karta savo gyvenime bu 
vo užklaustas tokios popieros. 
jam liko tik monesis parodyti 
kad gimė Amerikoje. Jis nuva- 

Kansas valstija in
miesteli kur gimė ir bandė su
rasti slaugo ar gydytoja, kurie 
prižiūrėjo jo motina. Reikėjo 
gauti juparaszus po praneszi- 
mu apie jo gimimą. Gydytojas 
buvo mires. Jo tėvai irgi įniro. 
Jo gimimas nebuvo
duotas. Vyras kreipėsi del pa
gelbės in valstijos 
departamentu. .Jie ten jam pa
tarė bandyti Surasti ir peržiu
reti mirusio gydytojo rekordus 
nes gal ten gimimas
tas. Gydytojo sūnūs seko 
profesi ja ir s

žiavo in

užrokor

sveikatos

užraszv- 
tėvo 

ii jo pagelba vis; 
rekordai buvd peržiureti.
ilgu poržinrejimu rastas jo gi 

Rekordas bu- 
ir gydv-

Po

mimo rekordas.
vo niifotograBiotas
tojo sūnūs pasirasze po afidei-

Bet kuomet vyras gavo
savo pasporta jau buvo pmvo 
Iii važiuoti 
vieta.

Tie v ra tik

vilu.

užimti paskirta

t r no t i juos yra
I ’žregist ravimas

•»** ,nr*r»*
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vaite ar deMmtJ dienų Ir vėlimui tik retkarčiai* reikalo, greRai ap-

N ■ *

n-

U Ž re- 
F ž regi s-

eertifi-

du atsitikimai 
kurie parodo svarbumu 
gistruoti kūdikius.

labai lengva.
netik užtik

rina metus ir pilietyste jo teise 
lankyti mokykla, teise dirbti, 
bet ir daugeli kitu dalyku.

Kartais t i gimimo
kutai lieczia kitus. Pav. moters 
teise gauti motinos pensija.

Neseniai teisdarvs vakaruo
se reikalavo prirodymus dvy
nuku gimimo pirm negu galėjo 
duoti nusprendimą,
dvvnukas buvo užvardintas 
iszpildytojas testamento ir to
dėl katras pirmiaus gimė.

Nuo kares, 
tamentas reikalauja 
prirodymus 
lais.

Persitikrink dabar kad kūdi
kio gimimas užrokorduotas, isz 
siimk opi ja ir visuomet laikyk 
su svarbioms popieroms.

—Foreign Language Inf. Service.

Senesnis

\’alstijos Depar- 
gimimo 

pasporto reika-

t

/?

r

ant riebaluotų įnoriu, 
būtinai ruikalina.'* lito-

inentas !

i

Tryuiaia* VImJm Suteikta Paleagviaiaq!
Ncu įsidėk it ant riebu luotų įnoriu, 

kuomet Juina būtinai reiks lingua Uiti*

Ireg. S. V. Pat, Ofise.

J vlauomet buvo pagulbinga irydwole. Hb yra I 
pulkiauala ir labuuslal uatlkdtinaa Uui- '

< mentus, koki tik pinigai gali nupirkti, y 
Nflru ukruaU, Jei neturi IŠKABO vale- ' 

f batonklio. *' \
F. AD. RICHTER « CO. v t

* 104.114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.. /

N Aru iikrunU, Jei neturi INKARO y ui s- 
KAD. RICHTER A C<X

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Liotuviszkaa 
Dentistab Mahanojui.

2«rae Floras Klino Narna 
W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

Vali# galvon odqr nuo šių erzinančiu balty lupynų; nicMjimaa tuojau* 
pranyks Ir plaukai tuojau# ntgaua aavo mito ralį, normali grabu m#. 
Kiiflkt galiniu |(aut| vho*c sipllektm' jk> G5c. bonką. artu 75* . prhkm 
člarno paAtu tteaiul i# dirbtuvė. r-<

F. AD, RICHTER & CO., 104-114 Se. 4tbSt., BmHya, M. Y. JT

IMU > IIMIU BI vi IH • M Ml

primyk* ir plaukai tiiojMU* ntgaiui tavo nubirai į, normal) grabini ii

Iiijjjį. i'

M

iii4^ 

e*

Amerika. .18 menesiu adgal, nes 
asz jam nusiuneziau szipkorte. 
Paliko jisai Lietuvoje paežiu 
ir dukrele, turi jisai ant kaklo 

(ženklą) kuri
aplaike per liga, galima greitai 
pažyti, turi su savim vokiszka 
kūpareli, ant abieju 
dasi medinei lankai 
savim vokiszka praszporta aut

dideliu žemiu♦

galu mu
turi su

augszczio, pailgos
tamsus, apie

kurio yra jojo fotografije, tu
ri ir vokiszki.1 pinigu, yra 5 pė
du 9 coliu
burnos, plaukai
2G metu. Juozas apgavo valdže
nes pasidavė kaipo novedias. 
Sugryžkite tuojaus, nes kitaip 
vablže tave Juozuk suras ir su-' 
grąžys adgal in Lietuva. *Mano i 
pati pasiėmė mano pinigus pa-! 
likdama du vaikus, Imažus
Duokite man žin,e in kur tuodu | 
pabėgėliai pabėgo o dovana ju-'
■SU.

64

r.J..

i t

(t.J.9)
Simon Valaitis.

19 N. Gilbert Str.
Shenandoah, Pa. -
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Kita karta pasakykite

savo sztorninkuj kad

g.

i
i.

£;5

, „| , . HfeM. iMmLiiUIV ,,ų|

41* *-'H H-****-*'
*' •"Hff’l** ***■*••■**• ■*•''*' -

norite JUSTRITE kavos

VJEIKEIL^
JUSTR1D
> COFFEE

3

-r®"

^st 
«nr-'

b

-eT

Ml

-Įp”“' '"PTF 
■*y Xixsrnr

„HxWuNMl'*

. .... ............... .
'i*

ti—h. .»

. .....ii—.........»JLp
■wmiiwi—ii i.n~n iitrr—.> «•

t

,r:r».jar

.‘X3U* į

*

A
i

J

•****■—-na

įS**y.x=~.-.
*.*«. -*l »ll >

1 I H *• <■' 4r ** I. >1
'**"** ’”' " r

t—'*

**•c.

F H***
f . ........ Wim>m -
r1“,,į r* *i
MMMM....

■ l-llallWIhlllBli SW.  .. ••II**'*

- m«i «ii

............c

Mnwnl P***

At Your Grocer’s

* p'1'
f Utį

■

H Your ome
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Tavo Pareiga Jais Rūpintis. “=
Ma/t k'nlikt .i rirkrpmi •! Kuotrrf jų vidu

riai užkbtrjit, j»e nHin > kan Jlem« kenkia Tai! j ra reįkelji* 
motina ' Prižii;!/kit juo** 
veiktų k B krieną dienų. 1 
tJklet ėjimus, 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net pru^o daugi jus. 
gvah tikrai. Bunka 35<•. aptickose ar tie*

• i p»gelsti 
k a h jiem* kenk H 
r :j,wwt i ,»gii i Pr -LdMjktt, kj ! ju vid .Hn 

Ir j<"i npxircikAi.ii r ,r*
duokite jltnm Bambino—Kūdikių Gerbusį Drau<ą. 

veikia gnltaL bm- 
laborttoHJos.

mažiumi i 4 vMurlu

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.
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Merchants Banking Trust Co. .Banka!
’ • Mahanoy City, Pa. ‘ ...... |

' • >’ ‘ ’ i: A A

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

. 15^5?

BA L L BAN D
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Jie Laiko Nešiojimą Kasyklose
4 *

Turi but drūtas 
tas tok i s

Himiner'
ir

gumas kad laikytų nešiojimą kasyklų darbo 
Ball-Band” Lopacgumas, kuris indetas i

Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu 
viršų nuo aštriu akmenų.

v
Cebatai ir Cc very kaiBall-Band 

jinio visų dieną.
ii > 5

Ik ir

prailginiihu kad apsaugojus

v
yra smagus del nėšio-

y

■

f

J!

I1

i

Apsimokds jums pajieškot del Raudonos Boles 
poros. Reiškia daugiau dienų nešiojimo.

ant kiekvienos
i.

lį|į

Ai .

ii
Matykite juos pas jūsų krautuv-

Ii
■H*w

Ii

• 1

Balti, Raudoni arba Juodi, 
niuka.

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. *Co.
460 Wnter Street, Miehawaka, Ind.
NhiuuI kurie užmoka mlllonais už niiį
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