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SUIMTA LAIVAS SU AL
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VYRAS SU MOTERIA 
UŽMUSZTI PER TRŪ

KIMĄ BRAVORĖLIO 
LAIKE VARYMO 

SAMOGONKOS.

Chicago. — Ana diena važia
vo pro czionais trukiu Santa 
Fe, California, 
lis Tom Ton, kuris 
svarus. Važiavo jisai namo ,in
Coney Island, kur turi užsiėmi
mą cirkuse. Vioszinosi 

vakaciju.

sunkus žmoge- 
svcro 746

LAIKE PERSTATYMO 
KRUTAMUJU PAVEIKS

LU, TEATRO LUBOS 
SUGRIUVO SUŽEI- 

SDAMOS 20 
YPATŲ.

Garlaivy tarp

NUSZOVE
LEITENANTA

KRATA VALSTIECZIU 
LIAUDININKU CEN- . 

TRO K-TE.
Kovo 20, d. 11 val. Valstie- 

eziu Laudininku centro komi
teto biurant atėjo du 
polieijantai ir nesant

5,000,000 STRAIKUO- 
JA ANGLIJO!

ugnagcisiai pribuvo

Wilkes Barre, Pa. — Skiepe 
namo kuriame gyveno Morris 
Gourstein, Žydas, truko szim- 
to-galonu bravorėlis kuriame 
vare namine. Goursteinas su 
savo moteria likos baisiai ap
deginti kad mire in puse va
landos czionaitineje ligonbute- 
je.

Kada
gesyt liepsna, rado tėvus skie
pe o keturis vaikus-pusgyvius 
ant virszaus. Vaikai randasi 
ligonbuteje ir vargei pasveiks. 
Szeimyna Goursteinn pribuvo 
isz Rosi jos tik praeita meta. Po 
ugniai palicije rado skiepe pen- 
kesdeszimts blesziniu po pen
kis galonus alkoholiou’s. Kai
mynai žinojo kad Goursteinas 
varo spiritą bet tylėjo ir neisz- 
dave juju palicijai.

Taigi paaukavofsavo gyvas-
va r*tis_del J* 

darni munszaine.

S-

KETURI MILIJONAI ŽMO
NIŲ KRAUSTOSI IN 

VIENA DIENA. . ..
Amerikonai

mus

New York.
turi papratima permainyti sa
vo gyvenimus per 1 diena Ge
gužes. Todėl per t a ja diena 
Amerike persikrausto keturi 
milijonai szeimynu in naujas 
vietas. Tieji persikraustymai 
kasztavo jiems 68 milijonus do
leriu. Isz tosios sumos 20 mili
jonai likos užmokėti už veži- 

arba automobilius kurie
žmonis perkrauste. Rakandu 
sztorai pardavė nauju forni- 
eziu del tujų žmonių už 40 mi
lijonu doleriu, o del plumberiu 
iszdave apie 4 milijonus dole
riu.

$100 UŽ PATRAUKIMA 
VAIKO AUSIES.

Detroit, Mich. — Jaigu kur 
vaikai peszasi tarp savos, tai 
nekiszk in ten nosies, nes už 
tai gali būti nubaustas kaip 
apie tai 'persitikrino Teofilius 
Knasevicz, kuris norėjo sutai
kinti du peszancziuosius vai
kus ir už tai užmokėjo szimta 
doleriu.

Laike teismo Knasevicz sa
ke, buk tik nubaudė vaikus, 
bet motina Rudolfo Durhamo, 
ppasake, kad Knasevicz taip 
patrauko ausi josios 10 metu 
siindlio, kad daktaras turėjo 
jam nutraukta ausi prisiūti.
ZIEGORELIS ISZGIALBEJO 

JAM GYVASTĮ.
Iron Rivers, Mieli.

sinis žiogorelis iszgia’lbejo gy
vastį Feliksui Narmantavi- 
ežiui, anglekasiui dirbantis 
Forbes kasyklose. Narmanta- 
viezius su aavo'bodia Karnaus- 
ku dirbo drauge, staigai isz- 
girdo braszkojimrt tapo, persi
gandę nubėgo in szali lipto, bet 
Narmaritaviczius sugryžo ad- 
gal, nes užmirszo pasiimt savo^ 
ziegoreli kuri paliko kabanti 
ant pilerio. Toje vietoje kur 
stovėjo Karnauckas sugriuvo 
didelis szmotas anglies už- 
muszdamas ji ant vietos. Po 30 
valandų draugai atkasė Nar- 
mantavieziu sveika ir gyva. 
Kad ne butu sugryžes pasiimti 
ziegoreli, butu ir ji anglis už- 
muszes. , t ____

Auk-

Feliksui 
anglekasiui

didelis

cirkuse. Vioszinosi jisai 
Kalifornijoj ant vakaciju. O 
kad jam kompanijo negalėjo 
surasti tinkamos lovos Pull- 
mano. todėl parengė jam per- 
skira tavoriniam vagone, ku
riamo taipgi radosi 20 ku'paru 
garsios krutamuju paveikslu 
aktorkos Mabel Normand.

Mabel taipgi 
žiopliu, 
kaip tasai sunkus žmogus in- 
lips in vagono. Mabel prisipa
žino, kad “ 
kreipia atydos 
ne kaip asz.

kurie
radosi tarp 

'prisižiurinejo
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PRAMONYSTAVISA
SUSTOJO, VAISKAS ISZ-
SZAUKTAS, UŽSINESZA 

ANT NAMINES 
KARES.

vyresni 
ten ne 

vieno atsaikomingo asmens, pa
reikalavo buvusi ten rasztinin- 
ka atriszti esama suriszta lite
ratūra, kurioje pasikniso ir 
nieko nerado iszojo. Kiek 
ankseziau 
spaustuvėje 
sziu ra 
rin'kti.

PRANASZYSTES.
Bajorai. — Szio'kaimo senis 

Cz. pranaszauja, kad ateinanti 
sziu va-

NESUSTOJO ANT PALIE
PIMO LIETUVISZKO PA- 

LICIJANTO, TASAI JI 
NUDĖJO ANT 

VIETOS.

kurioje 
nerado

Varpo
London. — Pirma diena Ge- ' 

gūžio, kilo czionais visiszkas 
straikas po visa Angliję. Di
džiausios pramonystes likos 
uždarytos. Apie penki milijo
nai darbininku sustojo dirbti 
tarp tuju ir milijonas angleka- 
siu. Valdže nenorėjo prispirt 
dai4)davius ant susitaikinimo 
su darbininkais todėl f visos 
unijos apszauke straika.

Londone randasi daug vais- 
ko, kurie daro paredka ir isz- 
vaiko susirinkusius straikiė- 
rius nuo ulveziu. v

Geležinkeliai, laivai, kasyk
los ir kitos pramones sustojo, 
anglies randasi tiktai ant me
nesio laiko. Tik vienas laik 
rasztis iszeina Londone ir tai 
su keliais skėbais.

Jaigu greitai straikas neuž
sibaigs, tai Anglijoj gali kilti 
namine kare su baisioms pa* 
sėkmėms.

Priežasti
visi darbdaviai susitarė numa
žinti algas darbininkams ir in
vest i ilgesnes valandas darbo 
ant ko darbininkai visai nesu
tiko. . rili-*ii iirit'n*.*1 "i*" *

Sekanti darbininkai ima da
lybas straike: Ant geležinke
lio 470,000; transportiniu dar
bininku 397,500; prie laivu 
124,000; liejinesia ir geležies 
fabrikuose 394,000; prie meta- 
lio 154,000; statytoju namu 
394,000; drukoriu spaustuvėse 
169,000; audėju 153,000 ir da 
kitokiu.

1SZ|\|O.
9 9Wilkes Barre, Pa. — Nuo 20 

lyg 30 patu likos sužeista tarp 
randasi L 

kada lub(ks sugriuvo 
krutamuju
Badai vienas isz sužeistųjų An
drius Delinskas, 13 metu 
Plains’o mirs nuo žaiduliu. Be 
jokio persergėjimo nukrito ant 
žmonių gaivu plei'Steris nuo 
lilbu. Žmonys pradėjo bėgti isz 
teatrosužeisdami vieni kitus. 
Tieji kurie likos nuvežti in li- 
gonbirtes yra: Juozas Karina 
15, isz Maltbes; Juozas ir .Jo
nas Matiszkai ir Mikolas Dick 
isz Parsons; Andrius Szopas 
ksz Wilkes Barriu.

Sakoma kad krutėjimas nuo 
elektrikinio motoro kuris vare 
vargonus buvo priežastis pasi- 
liuosavimo pleisterio nuo luini.

kuriu pavojingai
Savoy 

paveikslu teatre.

ii:
9

isz

Jisai daugiau at-' J 
zsavo sunkumu

New Yorkas. — Muitines 
agentai suome garlaivi Fker, 
gabenusi 1,200,000 doleriu ver
tes alkoholio.

, kitu daiktu rasta užraszu kny 
gele, kurioj paduodama skait
mens, kiele kam iszmoketa pa
pirkimu. Yra, 
kiu pažymėjimu:
policininkams $8,500. 
mokėta prohibicijos

9 9 <4

9 9 4 ( C 
kui $125 
pirkimu 
tams, polcininkams ir 
kiems valdininkams sumokėta 
$43,375.

Aresztuota dvylika to 
laivio ingulos žmonių ir 
vienas asmuo rastas 
laively netoli 
Isz visu ju 
$3,500 kaucijos.

$1,000.
$5,000.

pavyzdžiui, to- 
‘ * Sumclketa 

‘ ‘ Su- 
agontui

Suniokota Red’ui 
Suniokota policiniu- 
etc. Visa tokiu pa- 

a gen
ic i to-

> 9 

prohibicijos

gar
dai1 

mažame 
garlaivio.

po
nuo 

pareikalauta

1 J

NORS KARTA ATSIRADO 
GERA MOCZEKA.

Philadelphia. — Ant galo li
kos surasta gera moezeka, kuri 
mvli vaikus no savo, rodos kad v 1

tai butu josios tikri. Toji mo
tore yra Fiorentina Murphy, 
24 metu, kuri buvo tikra moti
na del deszimts vaiku per asz- 
tuonis metus. Tiktai du isz tu
jų deszimts vaiku yra josios 
tikri vaikai o asztuoni po pir- 
mai moterei savo vyro.

Ana diena turėjo koki tai ne
supratimą su savo vyru, o ka
da viena isz kaiminku norėjo 
pasiimti viena isz vaiku ant 
iszauginimo, Murph’iene atsa
ke: “už jokius pinigus 
skirtai! su savo vaikais kuriuos 
myliu visus lygiai ir pakol gy
va busiu, 
būti tikra motina.

Tarp musu Lietuviszku mo- 
czeku randasi ir tikros motinos 
del savo'priimtu vaiku ir būna 
geros kaip pirma motina.
NEW YORKE YRA 2,000,000 

AUTOMOBILIU.
New York. Valstis New 

Yorkas sziadien jau turi du mi
lijonus visokiu automobiliu, 
nes tiek iszduota numani. Yra 
tai czvertis milijono daugiau 
ne kaip praeita meta.
3,087 AUTOMOBILIU AU

KOS KALIFORNIJOJ PER
3 MENESIUS.

Sacramento, Cal., — Valsti
jos department© praneszimu, 
per sziu metu pirmus tris me
nesius Kalifornijoj nuo auto
mobiliu nuikentejo 3,807 žmo
nes; to skaieziaus 367 asmens 
buvo užmuszti o 3,540 sužeisti.

TAIP PRIVALO VISOS 
PADARYT.

Boston, Mass 
Pet ranekas 
iszmetyti savo darbines tulszis 
po visa šluba kada pareidavo 
namo isz darbo. Nubodo jojo 
moterėliai surinkti tulszis, o 
kada ana diena Kazys parėjo 
namo užsigerės ir jam paeziule 
apie tai primine, tai jisai vie
toje padaryti tvarka, tvykszte- 
lejo savo Onutei per žanda kė
lės kumszczias. Ona nusiste'be- 
jo tokiu pasveikinimu ir pade- 
kavone, pagriebė dideles rep
les, ir tvyksztelejo Kaziukui 
per žanda, kad tasai atsikvote- 
jo net po keliu valandų ant po
licijos, kur ji pa t rule nuvožė. 
Kazys prisiege, kad daugiau 
Onos neimusz ir ateitoje savo 
tulszis paslėps szanteje idant 
Ona juju negalėtu naudoti ant

vra

nesi-

stengsiuosiu jiems

Kazimieras 
turėjo papratima

i I

/

In trumpai iu kai-

jojo žando.

ISZSIPILDE JOSIOS 
INSPEJIMAS. j

Warren, Pa.

NUŽUDĖ SAVO MOTINA 
DEDE MIRE NUO 

PERSIGANDIMO.
Fayetteville, Ark. — Staigai 

netekus proto Mrs. Martin 
Flood, 50 metu, baisiai sumu- 
sze savo senato motina Brown, 
79 metu su plaktuku, užmusz- 
dama ja ja ant vietos, po tam 
sužeidė mirtinai savo sunu 22 
metu, paskui jiati sau insmei- 
ge peili in szirdi.

Josios lavona
Jewett Flood, iparojas nuo far- 
mos ir taip tuom persiėmė, kad 
krito negras ant vietos.

9

surado dcde

NUŽUDĖ SZEIMYNA UŽ 
AUTOMOBILIU.

Great Falls, Mont. — Serti- 
net Shlats, 18 metu bernas, pri
sipažino, buk jisai nužudė savo 
gaspadori Antanu Geisler ir jo
jo paežiu, idant pasiimt jujn 
automobiliu ir 25 dolerius ko
kius tame laike turėjo namie. 
Zudrntojas sudėjus lavonus ant 
vežimo, nuvožė devyniolika 
myliu in Big Mudd v River in-
mesdamas in upe. Zmonys su
rado lavonus vėliaus o palicije 
pasekmingai iszsznipinejo ža
dintoja.

GERIAU MIRTI NE KAIP 
EITI IN KALĖJIMĄ.

— Praszyda- 
idant jam pave-

.Jeanette, Pa. 
mas palicijos, 
lintu eiti ant virszaus apsire- 
dyt, Jonas Legerskis, 48 metu 
l'armeris, gyvenantis Towns- 
berge, nuėjus ant virszaus, pa
leido sau ku'lka in smegenis nu- 
neszdamas puse pakauszio. Pa- 

I licije nubėgo ant virszaus 'bot 
Legerski's jau buvo negyvas. 
Jisai likos aresztavotas už va
rymu samogonkos, pas kuri pa
licije padaro krata surasdami 
kelis galonus namines.

DU IETUVIAI SENI DRAU
GAI, SUSIPYKO.

— JonasSpringfield, Ill.
Norkus, 45 metu, ir Mikas Ur- 
banskasa, 53 metu, buvo ge
riausi draugai per apie tris- 
deszimt metu.. Vis kas buvo 
gerai, Ikol ana ryta juodu >ne 
susirokavo del “burdo.” Susi- 
rokavo ir susipesze. Pesztynes 
paibaige tuo, kad Jonas Nor
kus dabar guli ligoninėj su ku- 
lipka pilve, o Mikas Urbans- 
kas sėdi kalėjime. Susikrimtęs 
Mikas bando ir pats nusišzauti 
tik bzautuvas neszove. 

> *

- Inspedama 
kad 'jiji mirs in meta laiko po 
mireziai savo vyro, Esteila 
Hoffmanieno, mirė tikrai lyg 
dienai in metus po mireziai sa
vo vyro. Motore mirė nuo ap- 
deginimu kokius aplaiko laike 
sudegimo namo josios sesers 
pas kuria lankėsi kolos sau vai
tos. Likos palaidota szale savo 
vvro. •r

F

TOKIA UZDARYT
KALĖJIME

f

30 METU "MOTERELE
PERSISKYRĖ NUO VYRU 

3G KARTUS IR DA 
KETINA APSIVESTI.

IR

J aponije.Tokio, J aponije. — Tieji 
Amerikonai kurie gi rosi savo 
persiskyrimais geriau tegul 
tyli, nes tūla Japoniete juosius 
tikrai “subytino.
neturi trisdeszimts metu, o jau 
persiskyrė nuo 36 vyru ir da 
turi vilti pasiimti keliolika vy
ru pakol mirtis jai uždarys 
akis* Toji moterėle pasigyrė 
kad ilgia use pagyvena su vyru 
szeszis menesius, po tam jai nu
bosta vyras, aplaiko nuo jojo 
persiskyrimą isztekedama ve
la už kito. — Tokia boba tik 
uždaryt kalėjimo, kuri yra ne- 
prisotyta su vienu ar dviems 
vyrams, o ka ežia kalbėt apie 
trisdeszimts szeszis ?!

> > Motore da

Akyvi Trupinėliai.
valstija

New Yorko.
sakoma,

Turtingiausia
Ameriikoje yra
Jos turtas, sakoma, isznesza 
37 bilionus 35 milionus dola- 
riu.ri
kos turi 2,750 myliu; ilgiausia, 
isz sziaures in pietus, 
mvliu.*

Placziausi vieta Ameri-

1,680

Miestas, kuriame gyvena 
daugiausia jouduku Amerikoj, 
yra New Yorkas.

* Apskaicziuojama, 
pasauly dabar žmonių 

■748 milionu.#
ambasadorių

kad
vra 1V 1

Amerkia turi trylika 
kuriems moka 

po $17,500 algos in metus.
Ž ink les buvo

1

Z ink les buvo iszrastos 
Italijoje 400 motu pirm Kris
taus gimimo.

Daugiausia bulviu Ame-
Minnesotos

Abi

*

rikoje iazauga
valstijoj, paskui Maine.
valstijos pagamina 88 milio-
nus buszeliu. '

'« • I •*’*« > " '-ii «

Kaunas.
ma, Punsk, vals. atvyko Lenku 
leitenantas, kuri norėjo Lietu
viu pasienio policininkas 
Ivoszka sulaiikvti. Leitenantas 

«. v

iszsitraukes ginklą szoko prie- 
szintis. Ta i I voszka ji nudeje 
ant vietos.

Lenkai vėl antru kartu ban
dė paimti Lokajos tilta Utenos 
apskrityj. Atvyko szeszi Len
kai ir reikalavo, kad musu sar
gyba tilta apleistu. Lietuviai 
atsisakė ir Lenkai pasitraukė 
grasindami.

Kitose vietose Lenku sargy
biniai naktimis perkeldineja 
rubežiaus kuolelius, taikydami 
n kergti Lenkijon geresnius ga
baliukus Lietuvos žemes.

POGROMAI ŽYDU.
Kaunas. — Miestelyje 

galinusia, kaimuosia Linkave 
ir kitur šukele pogromus prie-

pasienio

Ro-

szais Žydus. Norints Žydu pa
siuntinei in seimą užprotesta
vo priesz tai, bet mažaivo priesz tai, betmažai apie 
tai valdžia rūpinosi. Daug Žy
du sužeista tosin pogromosia ir 
apiplcszta krovmu.
VELNIAS ANT AKMENS.
Akmcnyte, Kupiszkio v. — 

Czia Levenio upes pakrantėj 
szale vieszkelio prie senovėj 
buvusios dabar iszgriautos 
karezemos ant akmenio 
nia kieno iszmalevotas 
mus” 
ežiomis szakemis ir apaezioje 
ant to paties akmęnio paraszy- 
ta:—“tikėk, kad yra velnias.”

Daugeliui pareiviu ta kari
katūra sudaro nusiszypsojimo, 
kiti ka tai tokio pagalvoja.

dabar
neži- 

“links- 
velnias su rankoje turin-

LIETUVIU 
IN BRAZILIJA.

Kaunas. — Statistikos žinio
mis, nuo 1919 ilki 1924 m. imi
gracija Brazilijon atrodo taip: 

tarpe

EMIGRACIJA

- 60,784, ju 
10.

j u

tarpe

tarpe

tarpe

tarpe

tarpe

81,741

13,935 Francu

6 uion.

1919 m. — 37,898, ju 
Lietuviu.

1920 m. — 71,027 ju 
Lietuviu -

1921 m.
Lietuviu -

1922 m. — 66,967, ju 
Lietuviu — 992.

1923 m. — 86,697, ju 
Lietuviu 923.

1924 m. — 98,125 
Lietuviu — 80.

Isz viso ’,399,455 ju tarpe — 
2,00’ Lietuviai.

Per ta laiko-tarpi, tarp kitu 
Brazilijon emigravo 
Vokietis, 180 Estu, 77 Suomiu,

227,453 Italu, 
21 Latvis, 5098 Lenku, 524,305 
l ’ortugalu, 54,018 Rusu.

Per pirmus 1924 m.
Brazilijon imigravo 22 Lietu
viai. Tuob udu nuo 1920 metu 
iki 1925 m. Liepos men. 1 d. 
Brazilijon atvyko 2,033 Lietu- 

Kiek imigravo 
pirmiau, statistika nenurodo,
nes Lietuviai buvo priškaito
mi Rusu Skaicziun.

vos piliecziu.

DAUG PERKASI NAMUS.
Pastaruoju lai-Ežerenai.

ku daug kas perkasi namus. 
IJž 3 — 5000 litu galima neblo
ga narna ir sklypeli insigyti.

Bedarbe, skurdas ir pinigu 
stoka verezia žmones paskuti
ni daįkta pus-dy’kiai atiduoti.

4 4

> J
Ko

bendroves 
konfiskuota bro- 
nerinkti ir kas 1

>ii

žiema busianti sunki, 
sara rugiai neužderesia, isz va 
sarojaus irgi žmones . nesi
džiaugs.

Be to, senis perskaitęs sziu 
metu “Pavasario” nr. 2 indeta 
misle: Kas laimes Seimo rinki
mus?” Sztai ka sako:

Sulig teisybes, Seimo rinki
mus turės laimėti Valstiecžiai, 
bet kr. deni, to ncdaleis ir ap
eidami instatymus jie laimes. 
Bet tas ju laimėjimas* prives 

99 . *

Žmones tiki sziuo pranaszu, 
saiko, jis visuomet tiesa sa’kas. 
Pagyvensime, pamatysime.
PRASZALINT TOKI PO- 

LICIJANTA.
Ežerenai. — Per paskutine 

sesija Eežerenuose Panevėžio 
Apygardos Teismas nagrinėjo 
buv. Ežerenu ap. policijos va
do Gabrio byla del sumuszimo 
policininko N.N. beeinant tar- 

Teismas nu- 
viena

žmones . I
«

■

'■L

Lietuva prie pražūties.

s straiko yra ta, kad
t Ii

nybos pareigas.
baudė Gabri 
areszto.

Tas pats Gabrys turi teisme 
ir daugiau tokiu bylu. Nežiū
rint to, ijs tarnauja pasienio 
policijos rajono virszininku 
kaž-kur Seinų apskrity.

menesi

KRUVINA GEGUŽES
SZVENTE

.......  1 'Vi 

SZ AUDEKOMUNISTAI
( SOCIALISTU DEMON

STRACIJA; 5 ASMENS 
UŽMUSZTI, 28 

SUŽEISTI.

tautine darbininku 
Gegužes Pirmoji,

*

I I
BAISI ŽUDINSTA

NESUTIKIMAS ISZ UŽVY- 
DEJIMO; SUKAPOJO 

SAVO VYRA, BET, 
SAVŽINE NEDAVE 

JAI RAMYBES.

Varszuva, Lenkija. — Tarp- 
szventc.

Varszuvoj 
buvo sulaistyta paežiu darbi
ninku tarpu-savio kova. Pen
ki žmones buvo užmuszti ir 
dvideszimt asztuoni pavojin
gai sužeisti.

Gegužes pirmąją ties Operos 
namo buvo susirinkę apie 30
000 Socialistu, su savo nikes- 
tromis ir vėliavomis. Tuo pa
ežiu laiku artimose gatvėse su
sibūrė Komunistai. Po kalbu, 
Socialistu demonstracija ome 
marszuoti vyriausiomis miesto 
gatvėmis.
Staiga ginkluoti Komunistai 

puolė užpakalines Socialistu 
demonstracijos eiles. Prasidėjo 
szaudymas, ir dvideszimt asz
tuoni žmones buvo sužeisti. So
cialistai mobilizavo savo 
sauga ties vienais
mais, ir ežia Komunistai vėl ja 
atakavo, szaudydami. Policija 
bandė insimaiszyti tuo tarpu 
kai Socialistu apsauga 
eme isz revolveriu szaudyti sa
vo pulikus. Czia vienas polici
ninkas ir keturi demonstran
tai buvo užmuszti.

Nowy Dwor mieste komu
nistai puolė rotuszo, bet buvo 
atmuszti. Susirėmime su poli
cija vienas asmuo buvo už- 
musztas, o keturiolika sunkiai 
sužeisti. _ ____-..-. „i-

Kovei, Lenkije. — Užmies
tyje gyveno jauna porele Ker- 
minsku. Gyveno kaip pora kar
veliu, mylėjosi*ir džiaugėsi isz 
gyvenimo. Bet nieko nesiranda 
tvirto ant tzio svieto, viskas 
turi pasibaigt in la'ka, taip ir 
pasibaigė gyvenimas tosios po
reles.

In koki tai laika tarp juju 
kilo nesupratimai isz priežas
ties užvydejimo, • tojo mako, 
kuris ne viena 4ne?i‘nga porele 
prarijo. Kariniu k is pradėjo 
nužiurinet savo jauna ir pato
gia paeziule iv tankiai ja ja žve- 
riszkai suplakdavo ir tankiai 
kalbėdavo, kad ve.am nuo jo
sios atsikratyt. M >t?re negalė
dama ilginus kentėti panieki- 

ir plak mu ir būdama
baimėje savo gyvasties, suma
nė nužudvti savo tironą.

Ana diena 
vyras nenžilgio

n imu

*1

ap- 
senais ru-

irgi

t i kedamasi kad 
sugryž namo, 

pasislėpė po lova, o kada vyras
A a Aužmigo, pagriebė kinu ir vienu 

ypu nukirto jam galva. Insu- 
pus lavona in kaldra, nuneszo 
in lankus, iszkase grabe tiks
le užkasimo, bet grabe buvo 
per trumpa. Tada nukirto jam 
kojas ir rankas ir indejus ta 
viską, užkasė.

Per kėlės dienas tylėjo, bet 
balsai savžines nedave jai pa- 
silsio, ant galo nuėjo in palici
je, apsakė ka padare ir likos 
uždaryta kalėjime. B

I

^1

■H

I

į
Į
i

1 
■H I 
11
< n ■ii
a II

■
Ji

■ i

4

I 

*1
J

1

1;|I"■ N
I

■)

■I
Bi



" N

ll 'V

* 
r'

8AŪLB I

r ‘ 
I į»

B
i

«l:

i'U'

r
lį
t ,<

ii H

1

Ka■
*

i11
■

r
i!

‘|ic 1 * 

H

I

rHy i
M »H .

į

I

I

*

t

I

d'

r
H

I

I

t
*

I

"Š

■n

■

i'
*

ji 1

H
■■ *

k't’i

i.

r
j*- '

Kas Girdėt
nije. Jaunesni kunigai (gimė
Meksike) turi visame laisve ir 
valdže juju ba’žnyczes neužda- 
rvneja.

■ ■................. . ■ "■■■'.......... .. ......................

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU Lietuviszkos Pasakos.

Nedėliojo pripuola “Motinos 
Diena“ kurioje tai dienoje vai
kai pagerbė gyvas iv nnruses 
motinas. Jaigu. jusu motinėlė 
da gyva, neužmirszkite pagul
dyt jai gyvenimą norints ta ja 
diena, o jaigu yra jau mirus, 
sukalbėkite nors kelis poterė
lius už josios duszia.

• 4n Amerika at važiuoja arei- 
viskupas Jurgis Matuleviczius 
ir kunigas P. Buczys, kurie isz- 
plauks isz Cherbonrgo 1 diena 
Birželio, o atplauks in New 
YoTka 6 ar 7 diena. Komitetas 
pasveikinimo ir priėmimo 
ženklyvo sveczio susideda isz 
kunigu: Jaksztis, Milukai ir 
Szesztokas.

ir

Tarp Amerikoniszku tureziu 
kilo ly'ga jcszkojimo sau ka
noja un i ausi u mergaieziu už 
paezes, konia vaikus. Toki tur- 
cziai, pasenia diedukai, isz- 
semti ant sveikatos ir pajėgu, 
nežinodami kokiu budu naudo
ti savo turtus, jeszko novos 
jaunu mergaieziu ant rszaugi- 
nimo bet juju tikras tikslas 
yra apsipaeziavimas su joms.

Kad toki apsivedimai yra 
isztikruju nemoraliszki, nega
lima tam užginezyt, nes vyrai 

pacziuliu tik ima 
mergaites ant už- 
savo gyvuliszku

Hazleton, Pa.

mergaieziu

tokiu jaunu 
sau jaunas 
ganadinimo 
pajautimu. Toki diedukai ne
tiki in tikra meile, o gal mano

Amerike randasi visokio tu- 
rųiio “teisingystos.” 
tūlas saluninkas likos paleistas 
ant liuosybes už nuszovima ni- 
gerio, bet turėjo at sėdėt szeszis 
menesius kalėjimo už pardavi 
nejima munszaines. Vienas su 
kitu prasižengimu neturėjo jo
kio susineszimo. Kraujas nige- 
rio yra mažiau vertas ne kaip 
munszaine.

rųiio Antigo

Tikra prietelyste yra žiedu 
kuris auga labai palengva.

nenorėjo 
ir vėlino

Paryžiuje mirė nesenei tur
tingas PovVlas Le Brun kuris 
paliko ’juokinga testamenta. 
Mirusia paskyrė po 509 franku 
kožnam isz savo giminiu, jaigu 
neateis ant jojo laidotuvių. Ir 
isztikruju ant jojo laidotuvių 
niekas isz giminiu neatėjo tik- 

• tai seserų na s, kuris 
priimti 500 franku
ateiti ant dėdės laidotuvių ne 
kaip aplaikyti pinigus. Tiktai 
graborius ir jisai palydėjo ve
lioni ant kapiniu. In koki tai 
laika po dėdės mireziai, advo
katas jam prane’sze, buk dėde 
paliko ir kita testamentą ku
riame palieka visa savo turtą 
tiems giminėms, kurie atsilan
kys ant jojo laidotuvių, o kad 
tik jisai vienas buvo ant laido
tuvių, todėl jam palieka 50,000 
franku. Likusieji gimines ve
lionio dabar graužia pirsztus 
isz piktumo o seserinius isz ju
ju juokėsi.

Mieste Neenah, Wiskonsine, 
jaunas žmogus pavogė szesziu 
metu dukrele savo darbdavio 
idant iszgauti isz jojo keliolika 
tukstanezius doleriu. In kėlės 
valandas po pavogimui, mer
gaite sugryžo sveika pas tėvus. 
Vaik-vagis likos nubaustas ant 
visos gyvasties in kalėjimu.

Jaigu už toki maža prasižen
gimo tasai jaunikaitis likos nu
baustas ant viso gyvenimo in 
kalėjimą, tai kokia bausmia 
reikia nubaust prasižengėli ku
ris savo anka nužudina ?

•Juk nuliudusiems
• langiau rupi apie atradimo sa
vo mylimo kūdikio ne kaip nu- 
brtndimas vaik-vagio.

tėvams

Pirma diena Gegužio Lenki- 
joi kilo maiszacziai konia po 
visus didesnius miestus isz 
priežasties nepasekmingo val
dymo sklypo. Monarkistai spi- 
resi karaliaus. Komunistai ve
la nori idant Lenkija pristotu 
prie Soviatu Rosijos Republi- 
kos. Visa gvardijų likos isz- 
szaukta ant apmalszinimo 
maisztininku ir padarymo pa- 
redko.

ant

Popiežius 'nusiuntė paliepi
mą Meksikoniszkiems kuni
gams idant szalintusi nuo val- 
diszkos politikos ir daugiau rū
pintųsi dvasiszkais veikalais. 
Meksikoniszka valdže nepave- 
lino sugryžti apasztaliszkam 
delegatui Serafinui Cirmino in 
Ryma.

Kunigai Meksike patys pri
virė tiek koszes kurios negalė
jo suvalgyt. Valdže suprato ju
ju- politika, todėl senesnius isz- 
varo isz sklypo a'dgal in Iszpa-

4

I 
kad jauna pati jiems (pasiliks 
isztikima lyg smert.

Kožnas turi savo pageidimus 
ir sapnus: vasaros 
sujungti su rudeniu.

kaip s a u

negalima 
Didelis 

skirtumas metuose tarp poros 
neužtvirtina laimingo, ilgo ir 
teisingo gyvenimo poroje.

Priežodis sako: “
pasiklosi, taip ir iszsimiegosi.

Kožnas isz tokiu tureziu ne
žinodamas ka daryti su savo 
turtu, gali pasielgti kaip sau 
nori, bet vėliaus turi kentėti 
už savo kvailu pasielgimą. Jai
gu tokia jauuutele, pilna gy- 

karszezio paęziule 
apleidžia toki sunaikinta die
duką, kuris jau stovi ant kran
to grabo ir pareikalauja nuo 
jojo didelius pinigus, (alimo- 
nes), tai tiktai tokis 
koneze, o ne kas kitas.

jaunos mci'-

u tokia 
vasties ir

v v ra s

Nedhsektos ir jaunos mer
gaites, kurioms gyvenimas per- 
sistato kaipo paveikslai links
mybes ir užganadinimo, iszte- 
ka už senu vyru ypatingai tik
tai del juju turtu, kuriuos tiki
si a-plaikyt kada juju 
“iszsities ant lentos 
tankiai stumia

vyrai 
v

ir tas 
tokes jaunas 

pacziules ant nemoraliszko gy
venimo.

Svietas mažai atjauezia mei
les del tojo, kuris tik myli pats 
save.

EXPELL3KIS T

Trinkite greitai taip, kad ii, 
■tebėtinas linimenta* peraiaunktti 
per odą i pat ta vietą, ii kur 
paeina neimagumai.
Pttn-Expellcris palengvina kraujo

PaLPAiN- %
Praveja Skausmus!

ęreHai taip, sis 
stebėtinas limmcntaa persisunktų

paeina nesmagumai.

lukepitn-i ir atoteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis. .

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų
Inkaro vaiibafcnklls ant pakelio.

F. AD. RK3HTER & CC.
Berry & South 5th St».

Brooklyn. N. Y.

Hazleton 
Auto Bus Co., palaike czarte- 
ri varyti pasažierinius bosus 
in Wilkes-Barre ir kitus mies
telius.

— Bėgdama per uliezia, 
szesziu metu Stella Kavalakiu- 
te, likos pataikinta per auto
mobiliu ir gana, pa vėjingai su
žeista. jDreivcris Juozas Lash 

j pasidavė palicijai. Mergaite 
likos nuvežta in ligonbuti.

— Hazlo Brook kasiklosin 
sustrai’kavo 300 
isz priežasties 
mokesti.

darbininku
nesutikimo už

Reading, Pa. — Darbai ežia 
eina gerai szioje aplinkinėje, 
nes daugiausia visoki fabrikai.

— Ponas Juozas Kaka- 
nauckas pergyveni a s Amerike 
41 metus iszvažiuoja in Lietu
va 18 szio menesio atlankyti 
gimines ir pažystamus o dau- 
giause atgyti savo sveikata.giause atgyti savo 
Izplauiks laivu Columbia. .

— Czionais randasi pusėti
nas būrelis Lietuviu tik labai 
iszsiskirstia po visas dalis 
miesto kuriame yra apie 140, 
000 gyventoju. Tur savo baž- 
nytelia ir keliolika biznierių.

— Nemažai nudžiugs pa
žystami p. .Juozo Kukanaucko 
kurie turi rekala sziam mieste 
arba važiuoje plentu tolinus, 
dabar gales pasilsėt Roadinge, 
pavalgyt ir pernakvot, nes p. 
Kakanauckas 
dideli 
tarp 4 ir 5 uliezios ant Penu 
uliezios. Kotelis intaisytas pa
gal naujausia būda, 
kambariu del nakvynes 
gini ka n neskaniausia 
myti ir puikus baras. Skulki- 
niecziai pravžiuodami 
Readinga sustokite pas Kaka- 
nauckus o aplaižysite puiku ir 
svetinga priėmimą.

ir kimus pirko 
United States Hotel i

tūri 50 
val- 

paga-

pro

Petra*

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

iždas karaliaus, isz antros pu
ses kur nemato sargai, aprežia 

tn ni'agnasava kulkele, kur 
jam iszeinant tėvas buvo da
vės, tuojaus mūras apsprogo, 
kaip stiklines dugnus: iszeirfe

su

Frackville, Pa. —
Snarponis, serga jau.‘kolos die
nas namie’ nuo užtrucinimo 
kraujo.

nuo
i

MusuWaterbury, Conn. — 
kolonijoje labai daug priviso 
urvu, urveliu, ir daugely vietų 
yra ir kitu nedorumu. Dauge
lis vyru ir moterų seni ir jauni 
taip inprate ta namine gerti, 
kad net baugu ir pamastyti. 
Ka jau seni geria, ai nenau j ie
na; bet kad jaunimas yra in- 
prates gerti, tai jau blogas ap
sireiškimas ir taip geria, kad 
nesinori nei minėti. Eina in ba
lių, neszasi ir namines in ki- 
szenes prisidėjo pantiniu;

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliainacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Valgiu Gaminimas

Preke 25c

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

W. D. BOCZKOWSKI-OO., 
MAHANOY CITY, PA.

PARSIDUODA FARMA.

, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stubu ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyozios, 
mokyklos, 2 mylios nuo gele
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Forma 180 akoriu

Pardavimo 
(M.18 

Mrs. Wm. Poszka, 
R.D. No. 2 Box G7 
Pleasant Mount, Pa.

Apie gudru vagi.
Vieno

sūnūs, i 
eme peili, szakutes ir sidabrini 
szaukszta: “ 
ve magnasava 
le. Iszejes isz

turtingo. p rieke jaus 
augsztai mokymas, pasi-

dar jam tėvas da- 
szvinine kilike- 
miesto, sutiko 

žmogų, kuris klausė keleivio: 
“kas ėsi ir kur eini?“ Keleivis 
atsake: “esmių vagis.“ “Ir 
asz vagis, tarė sutiktasis — tai 
dabar busim draugai; bet ku
ris gudriau pavogsimi — tarė 
senasis vagis — tu dar jaunas, 
gal dar pirma 
vogti, tai eik pirma

Vagis.

važiuojant in

karta rengiesi 
“ — taip ir 

sutarė. Viena diena, žmoniems 
turgu, netoli 

miszko, kuriame 'buvo didi ba
la, pamiszkejo pamote jis ant 
kelio szaukszta, už puse varsto 
peili, vėl už puse varsto szaku- 
tes. Žmogus’ važiuodamas inŽmogus' važiuodamas in 
turgu, vožė ožka iparduoti, ra
dęs ant kelio’szaukszta, norėjo 
sustoti paimti szaukszta, bet 
negalėjo arklio sulaikyti, tada 
nuvažiavęs in pamiszki, priri- 
szo arkli prie medžio, nuėjo su
sirinkti iszmetytu daigtu. Tuo 

keleivis, vagis paemestarpu
ožka, nupjovė galva, nunesze 
in vidurį balos, padėjo ant kel
mo, i

miszka. Žmogus, susirinkęs isz-

szenes prisidėjo pantiniu; šu
lėje n svetaine, tuojaus reikia 
ir iszsigcrti; patys geria, duo
da ir savo draugams ir drau
gėms; o jeigu rengėjai baliaus 
patemija ir nedouda jiem sve
tainėje gerti, tai jie iszeina 
gatvėn ir geria; daugeli kartu 
pasgere ir vaidus sukelia.

Pirmiaus būdavo pamatys 
policiantas jaunuoli girta gat
vėje, tai tuojaus aresztuodavo, 
ir klausdavo: kur gavo gerti; 
o dabar policija visai ant to 
netemina. Tai mat vis prohi- 
bicijos arba blaivybes instaty- 
mai ta visa veikia.

Pas mus sziandien jau dau
gelis gėriku yra prinokė nuo 
namines, ir toji taip pradėjo 
vesti in kapus paemusu už 
ranku, kad jiems jau sunku ’ir 
is'zsisukti nuo to.

Daugelis mirszta, kurie per 
daug namine trankia; kas mie
la dienele veža in kapus. Gra- 
boriai nespėja aprūpinti 
na, tuoj ir antras.

o paezia ožka nunesze im 

mėtytus daigius, pargryžes pas 
arkli, neranda ožkos: apsidai
ręs, pamate viduryje balos ož
kos galva, nušlijo, kad pati ož
ka ten nuklimpo: “ka ežia da
ryti? — reike, nusidarius dra
panas, bristi ir traukti laukan 
ožka.“ 
drabužius 
hibrido in bala, o drabužius pa
liko ant ratu. Atėjės keleivis, 
nuvedė arkli, nuvožė ir drapa
nas; ir žmogus pasiliko be ark
lio ir.be kelnių, su viena ožkos 
galva. Tau) pirma syki pasi
klojo priekojuus sunui pavogti 
arkli. Antras senis vagis, žino
damas vieno. pono gražius ark
lius, kurie buvo pirkti pirm ke
liu metu; nuėjės in staine, isz- 
vedes viena arkli, padavė savo 
draugui, o pats, nusidavęs nuo
gas, atsistojo in arklio vjeta. 
Szcrejns atėjės randa arklio 
vietoje žmogų bestovinti, nubė
gės pasako ponui: “žiūrėk po
ne, arklio vietoje žmogus atsi-

Ponas liepe tuojaus al
kiausia :

“kas tu toks esi?“ Szis atsake: 
“asz esmių tikrai žmogus, bu
vau prasikaltęs, tai mano Die
vas buvo permainęs in arkli, o 
dabar jau vėl pa’gražino man 
žmogyste.“ 
mas, kad jam 
arkliu, apdare ji gražiais dra
bužiais, labai apdovanojęs isz- 
le'ido. Nusiuntė savo tarnus in 
j o m a r k a, s a k y d amas
tai gausite toki arkli, kaip tas 
buvo, tai nupirkit, kad ir bran
giai praszys. “
isz pono dantų, neapeziaupda- 
mas nujojo arkli in turgu, be 
jokios baimes, kaip savo. Pono 
siuntiniai pamate toki arkli, 
užėmė pirkti; vagilis praszo už 
arkli penkių szimtu rubliu. Tie 
užmokėjo pinigus, parvedė na
mon, parode ponui; ponas 
džiaugėsi, kad ingijo toki pat 
arkli, kaip ir pirma buvo, o va-

N u s i vi 1 k e s v i r s z u t i n i u s
nusimovęs kelnes

rado. ” 
vesti ta žmogų, ir

Ponas dekavoda- 
taip geru buvo

labai apdovanojęs isz-
i 4

vie- 
Klausyk, 

žmones szneka, kad tas ir tas 
prigėrė; manai, kad kur upeje 
prigėrė; paklausus, kuri pri
gerės, gauni atsakymu, kad 

Tai to- 
— V.

munszaineje prigėrė, 
kios tokeles pas mus.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant

• •

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

susirinkimu. 25c.
M

jis batu padus pasmaluoja, pas
kui, pavaikszcziojes po kamba
rį, kur pinigu pribarstyta, isjs- 
ejes laukan nulupinejo, ir vėl 
eina isz naujo pasmalavęs. Dar 
karalius liepe savo dukterį pui
kiai pasipuoszti, ir atsisėsti va
kare sodne ir pasiimti pleczku- 
te juodyla ir prisakė, kas pir
mas isz vyriszkuju nakti ateis, 
ta su juodylu isztepti — Jūres 
būti tas galvoczius. Taip kara
laite ir padare. Gudra-galvis, * 
nuėjės pas panele in sodną,’ be
sima lonedamas užmigo, o pa
nele ji su juodylu isztepe; atsi
budęs, pajuto kad jam burna 
perszti, iszsiemes zerkola isz 
kiszeniaus, pažiūrėjęs pamate, 
kad jau esąs iszjuodintasppa
emes ta pati juodyla isztepc 

nežinojo paezia panele bemieganezia, o 
kokiame bute tikrai buvo radę nuėjės in kambarius iszteplio- 

taip sugryžo namon, jo visus mieganezius, net ir 
pati karalių. Ant rytojaus, at
sirado visi iszpaiszyti, nežino
jo, kas buvo ant medžiones sod
ne. Tada karalius pasakė, kas 
prisipažinsi te ta gudrybe, tam 
duosiu savo dukteri, o po savi
mi inpedinin palieku.“ 
vagilis, tikėdamas karaliaus 
žodžiams, prisipažino, esąs va- . 
gimi, ir paliko valdonu visos 
karalystes, ir žentu karaliaus. 
Karalius pakele dideles vestu
ves, kad visi svecziai jeknu be 
duonos lyg*soties privalgę.

Toliaus bus.

tai turės ir virti (nes, mat, ožio 
galva ir virinama smirda). Va
gis, parsineszes galva, neisz- 
kenezia ne vires; sztai jam be- 
verdant, szijaru-sznaru, ir inei- 
na policija; klausia, ka 

Szis atsake: 
galva ir verdu.

ežia 
verdi? Szis atsake: “pirkau 
ožio galva ir verdu.“ Polici
jantai jam nesakė nieko iszejo, 

ant duru parasze tuos 
“ežia yra ožio galva

ta skylti muro, inlindo pirma 
jaunesnysis vagis, prisisemes 
pinigu, iszl'indo lankau, o muro 
skylti instate atgal, užtrynė su tiktai 
ta kulkele kad nežymėtu; taip žodžius: “ežia yra ožio galva“ 
daro, kada (ik jiems prireikėjo mišlydami, ant rytojaus daryti 
pinigu. Viena karta iszejo nuo 
karaliaus insakymas, tame iž- sza ant savo'pringio'duru,jiak- 
de skaityti 
nerado daug pinigu; ir nežino
jo kas ir pro kur inejes juos 
iszvoge! Vienas galvoczius su
manė, kad reikia viduryje trio- 
bos uždegti sziaudu kuli, ir, už
dariu* duris, isz szouo žiūrėti, 
kur per siena 
ton bns vagiu lendamą.
ir padare: sziaudai degdami 
tratėjo, o durnai pradėjo po 
biski smilkti per ta vieta, kur 
buvo vagiu lendamą. Prie tos 
londyncs pastate dabar baczka 
su degutu, kad vagys lysdami 
degute prigertu. Atėjo draugai 
pinigu semti, o apie skaitymą 
nieko nežinodami, tarė jauna
sis vagis senajam: 
nors karta! kam-gi 
nam vis lysti!“ 
ir neiszlindo; nesulaukdamas 
draugas, lindo pats žiūrėti, kul
tas senis paliko — randa seni 
staezia galva bestovinti deguto

“ Ka ežia daryti? pa
liksiu visa, atradę tarnai pa
žins — dar ir mane gali suimti, 
nes žinos, kad asz su juo kartu 
draugauju. “ 
pjovė galva, o kuna inmete at
gal in degutą, o pats, pasiėmęs 
savo draugo galva, iszlindo 
laukan, ir užtaisęs skyle, sau 
nukeliavo. Už keliu dienu ka
raliaus tarnai nuėjo pas bacz
ka, randa inlindusi žmogų; isz- 
^trauke laukan, 'žiuri, kad be 
galvos! Matydami, kad tai ne 
vieno ežia darbai, aprėdė bran
giais perlais ožio galva, misly- 
dami, kad prie tos galės grei- 
eziau. sugauti vagi. Bet tas tam 
laike putaisę. tpkia^ ko
medijas, kad visi isz miesto be- 
go žiūrėti; at bego ir tarnai tie, I

krata. Szis vagilis, radęs para-

vaikszcziodainaspinigus; perskaitė ti pagalinus
po miestą prirasze tokiu para- 
szu ant daug dnru tuos žodžiu*, 

” - Ant 
vaiksz- 

cziodami po miestą, jeszko, ka
me yra tas paraszas, bet, radę 
daug tokiu paraszn,

—“ežia yra ožio galva, 
rytojaus policijantai

<v i

baczkoje:

jai tik-

Vagilis, iszejes

• • • -t • * r *gis džiaugėsi, kad,mgavo daug 
pinigu. Taip abiem vagim pa
siklojo dailiai pavogti arklius. 
Nuėjo abudu in dideli miestą, 
kur buvo karaliaus iždas; nes, 
mat, tame mieste gyveno seno
jo vagio pati. Abudu vagys pa
siėmė iszpleszti ta iždą. Ka 
ežia daryt? “Keikia iszpjauti 
mūra isz antros puses, kur nė
ra sargybos, 
vagis. H
jaigu jisai yra laba'i storas, kad 
mums be brazdinant, ne isz- 
girstu sargai?“ — kalbėjo se- 

“Nesirūpink! asz jau M

“ tai;e jaunesnis 
Bet kuo iszpjausime ?

nesnis.
sumanysiu, ka reike daryti 
atsako jaunasis vagis. Nuėjo 
nakeziu in kiemą kur buvo tas

. 1 • 'f «»

isz szouo žiūrėti
eis durnai, tai

Taip
> galva, ir 

kaip dūda pute.
fTo karaliaus buvo labai gra

ži duktė, todėl sumanė karalius 
dar vienas kilpas padaryti tani 
galvocziiii (mat, ta vagi jau už
galvocziu pastate). Pakeles di
di pokyli per dvi dienas, fiupra- 
szes daug svecziu i*z viso Mies
to, turtingus ir betureziu, pa
girtus ir aptartus, jis visus ly- 

Šenis inlindo' gini vaiszino. Viename kamba
ryje pribarsto ant grindų auk
siniu įpinigu, n tanius pastate 
saugoti, kas tuos pinigus drys 
rinkti, tas bus kaltas visos va 
gystes. Buvo tame pokyle ir tas 
gudravagis; neiszturojo jisai ir 
ežia nevogęs: mat, bijodamas, 
kad jo 
k an t

“lysk tu 
man vie-

Paėmė peili

žiuri,

Tada (i

nu-
ncsuozinptu taip ven

inio grindų pinigus, tai

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke 
Su geresneis apdarais, preke |1.50 

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

g AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Ii

Jaigu ‘Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimo ! 
ir neturite apetito.

B

Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei J! 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- { 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami i

o

SALUTARO STOMACH BITĘRJ...

kurie ožio galva saugoja. Tuo 
tarpu vagis
ožio galva, ir nusiųesze kaip 
savo. Pasibaigus komedijai, 
sugryžo tarnai, neberado tos 
galvos, davė žino policijai; po
licija sumano visa miestą kra
tyti, mislydama, kad pavogia, —.... ' ■ !-r 111 ■ ? — ’■» "7'

atėjės, pasiėmė

Pasibaigus komedijai 
tarnai,

i

ii

Hi
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite: J 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes | 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai. i
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 West 18-th St - Chicago, Ill.
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Angliąkasiu Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi. 'i,

kurpių pora turi Raudona Bolę ant 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymu, nes jas ilgai 
galima nešioti. ™

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykic “MISH&Q”, 
Ball-Baud” drirbui kurpes.

Tik tegul kiekviena nupirktaAr N

nes

Mishko” padai vandens nepermerkiami ir/.U
'•wi't* ' ' t >

nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolės, ženklas yra ,r

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
I>

r

c.

I

•V

1

(t

ilgiaus
ant kurkos.

460 Water Street, Mishawaka, Ind. 
“Namai, Kurie Moka Milijonus del RuSles
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Neapžidjo
ta

tik da reikes

svarbus, be židžiu, 
matosi, kad asz pirma turiu 
žinoti, ka isznuomuoju ir abel- 
nai ar »isznuomuoju, už tai, 
mano Raguti tuoj pakinkysi 
arkliuką ir mudu su ponia ap
važiuosime rubeži, antras da
lykas, reikia ka nors raita pa
siusti in miesteli, pos galiu 
pritrukti popierosu. Pasisku
bink mano Raguti, kad iki 
pietų atlikti kas nutarta, rei
kia viską daryti liogiszkai, isz 
eiles, isz eiles!...

Raguts žymiai 
pakate pakauszi ir 
tarė:

gi!...
Ta i

— Kaipgi, prie stalo, 
savo maszina taisė pnsrycziu 
virti, ot beveik nepamirszau, 
sake kad pit būti v czetiro 
gadzinafca, ka, ka! liežuvis tar 
turn sostines paskui jis pasako 
kad antroj gaspadorius pas ji 
ateitu. .

? r — Biebo pasamonai! — isz- 
• tarė Ragutiene, dabar pietus 
pietus tikra ingula ir gaiszina 
ežia mus, reikia kokia anti pa
pjauti ka gi rys f... , 
, -r- A jau nekaip kitaip, asz 
’tuoj papjausiu,
ton lovos pataisyti ir iszszluot
— tarė Katre. ,

— Asz pati vereziau ta anti 
apdirbsiu, tu ten eik juos ap
valyk, asz neapsivežiu — tarė 
szeimininko purtindamosi, ka 
•jie ten pagiedos gaspadoriui 

< matysime! — pridėjo nusimin
dama, man matosi, kad prisi
eis, isz ežia kraustytis, ot kas!

— Greicziausiai! — prita
rė tarnaite —*ot jau musu vy
rai pareina ant pietų! reikia 
dėti toricNcos.

Tuo taipu pasigirdo beldy- 
mas in seklyczios duris.

— Asz pat i. pietus duosiu
begk pažiūrėk ko jie ten nori
— tarė szeimininke.

Mergaite nubėgo.
-- Tamsioje priminėje, isz 

kampo pasi seklyczios duris 
Katre nespėjo suszukti -kaip

J

dvi stiprios rankos sugriebė 
ja, suspaudė ir koks tai tykus 
balsas kartojo: — gražuolike 
tu mano! — pakol pasilinosa- 
vo nuo nežinomo meilužio, pa
jautė ant savo veido kelius pa- 
bueziavimus.

— Kas czia ?! suszuko mer- 
- gaite, ar biesas apsėdo!

Atdarė seklyczios 
kampe stovėjo ponas ir biau
riai szaipesi, grasindamas su 
pirsztu.

Katre susiraukusi inejo 
seklvczia.

— Du kiausz man, du 
kiausz del pono! — tarė pone 
brieždama ant delnos su pirsz
tu pailgus rutulėlius — ir 
sviest, sviest!

Mergaite linktelėjo galva ir 
iszeinant paliko atdaras sek
lyczios duris.

Ponas pasieniu praslinkęs 
dare lauko duris buvęs nieko 
nežinąs.

— Na jau deszimtis 
dvieju — tarė ponas Durnele- 
viezius isztraukes laikrodi — 
ar ateis mano Ragutis kaip 
liepiau, matomai nosi nuleido, 
tas musu apsilankymas jam ne 
po szirdies! * . •

— Asz manau, rasit tikė
josi, kad ir toliau pusvelcziui 
sėdės czia kaip pas dede! 
tarė pone ir susijuokė.

Matomai, kad aukso obuolys 
tie Vilkaięziai, jeigu dede 
savo altruistiszkais 
maitindamas toki 
kaip Ragutis, 
damas sau ir 
miestą ir sziaip gabenimui vi
sokiu knygų, galėjo gryno ka
pitalo da palikti dvideszimts 
tukstaneziu, tai 
galva gali turėti trigubai, asz 
ta viską suimsiu in savo kon
trole, tai kitaip bus!

— Negalima duoti taip be- 
gediszkai save isznaudoti, žiū
rėk pas juos visko yra, medus, 
mesu rukytu, deszros, sūriai, 
sviestas, o isztikruju juk ,tai 
viskas musu tuo tarpu jie nau
dojasi musu geru, o mes viską 
perkame mieste sėdėdami.

— Asz apie’ ta maniau — 
pertrauko ponas ir taip pave
siu dalykus, kad jie pats atsi
sakys! tas bus visu geriau.

i

duris,

m

man,

rutulėlius

iki

su 
žaislais ir 

dvka-duoni 
pats neatsaky- 

n u važiavimo in

žmogus su

, Tuo tarpu seklyczios durys 
atsidarė ir inejo Ragutis su 
kokiu tai geltonu, nuo laiko 
surukusiu popierių rankoje.

— Tegul bus pagarbintas! 
tarė lenkdamas galva, atejan 
kaip ponas sakote. — asz nd- 
recziau su tuo kontraktu pa
baigti 
žinoti sziaip ar taip

tolimesniam laikui

MOJAUS MENESIS vėl bėga in dirbtuve o daugiau 
nieko neuždiTba kaip tilę duo
nos kąsneli ir taip žmogus ko- , 
vodamas už ta duonos sžmoteli, 
smirdaneziam ore sunaikina 
savo sveikata, sutrumpina am
ži ir belaiko žengia in kapus.

Daug, daug apsigavo, ku
rie savo tėvynė, turėdami net 
puikius gyvenimus, apleido, 
bėgdami in Amerika jesžkoli 
aukso kalnu. Ne vienas gal sve
timoje szalelej be laiko baigda
mas savo gyvenimo dieneles 
kartoja poeto Franciszkaus 
Vaiczaiczio žodžiuos: **O Lietu
va, kaip mielais krasztas, kurio 
ne'tekau taip urnai, to neisz- 
rciksz ne vienas rasztas tik pa- 

f >
Menka Dulkele.

i

Nedėlios vakaru tupinejau,

numanyti kad ir mums szir- 
d is skauda. t

Visi indure nikis in sepiąka.

bot man skaiezius kaimynu, kurie nete
ka kantrybes sulaukti rytojaus 
ojo pasiteirauti ka girdėjo po
nus bevažinėjant.

— Sakyk broleli, bent ži
nosime maž daug!

O Ragutis vien peczius trau
ke ir visiem kartojo: — Kas 
juos, supra’s! czilum pocza’lum, 
visako nesupratau, ka supra
tau pasakau : Per soda važinė
jau tartum ji kilnoti kilnojo, 
ot, — sako szaszai, 
skauduliai, 
maitinti, kada galima laikyti 
szeimyna, bernus, mergas, kur 
kur darba dirba! o czia žiūrėk, 
žiūrėk! vaiku kiek! arba toks 
senis kam ? — ir ta visa minia 
“mes” maitiname. — Turiu 
pirmiausiai su tuo tvarka pa
daryti! — nutarė, — na ot 
jus liepe suszaukti, aiszkino 
Ragutis, man matosi, kad ir 
man prisieis keliauti isz czia! 
— užbaigė rūpestingai 
damas pakauszi.

Raguczio žodžiu in<zn..i<iMcv, 
visi tylėjo, vien galvomis kin
kavo, katras savo varga ap- 
mastydamas. t

— Kas-žin kas pasirodys 
tos žemeles szaszas, 
liepe, susi kuprine senelis, ma
tomai daug metu neszes gyve
nimo naszta, — kas-žin ar tie 
kurie nuo bocziii praboeziu ta

m- 
ar toks atklajunas, 

atsiploVe nuviltas

Pasisku-

jiusimine, 
atsidusęs

reikia 'kinkyti, k a

Ragutis isz seklyczios isz- 
czia eme 

kabinti nuo gembes kinkinius.
— Ka girdėjai tėvai? — už

kali se žmona.
— Ka ten girdėsi, nei rask, 

nei pamesk su tokiais, ot mo- 
nija akis ir tiek! kaip tik pri
minsiu apie kontraktu tai su
kiosi lyg gyvate isz praskilo, 
ka nors kita užkiszo, szinndien 
užsimano važiuoti rubožiaus 
pažiūrėti, kas kitas vež? žino
ma asz, Slapi reikia in mies
teli jodinti popierosiu atvežti, 
galo nebus juos beslaugant! 
vienam reikia ant to būti kad 
juos lygu atsikėlė paszerti ir 
apvalyti, biesu posamonuil tar
tum mumis isz Siborijos isz- 
pirko! — pavažinėsiu asz jus! 
— užbaigė Ragutis ir užsidė
jęs kinkinius ant peties iszejo 
pro duris.

Netrukus

ejes, inejo in trioba,

szlajeliai pakin
kyti vienu arkliu , paszliauže 
po gonkomis.

— Raguti, ar yra mano 
miszke baravyku ! — užklauso 
pone rioglindamosi in 
liūs.

szlaje-

— Kurgi nebus! — atsake 
rimtai Ragutis, nors akys juo
kėsi.

Baroviki yra! O Raguti 
baraviki! Raguti! — ežia pone 
sugriebė Raguti už alkūnes ir 
kratė ja kartodama jausmin
gai:

Smetona!
tu

n i am,

sulaikyti
szirdi ka-

J

Baravikai su 
kaip asz myliu baravyku 
smetona, mniam, niam, 
niam, niam!

Ragutis iszsisziepe kaip tai 
keistai stengdamas 
juoką, kuris jam 
cziuliavo, pasilenkė ko tai prie
diszliuko o pone tuo tarpu pa
sakojo vyrui kaip galima žie
mai sutaisyti jaunus baravy
kus prie arielkos užkandžiui 
apetitui susmailinti.
Ragutis sutempė arkli ir prie- 
szaib sėdėdamas klausėsi 9 f f tos

szasza i li'kosi
tiek dykaduoniu

ir

kasy-

isziklause

— alsi-

žemele kaip motina mylėjome 
ir nesakysi, augti iii ja 
augome, ar, toks atklajuna 
kuris czia
begaliniais turtais kuriuos isz- 
epaudes nuo veiklaus vėl truks 
galva juos praleisti, 
ilgu,

nes ežia 
permacziau arz per savo 

amži keletas tokiu siurbėlių!
— Mat kaip placziai žio

jasi! lygu ta kiaule nelemta 
daržu insispraudus, 

grobia, czia paknisa, pati 
pririja, vien nuostoli 
— patemijo kitas.

— O kokia puikybe! — per
trauke Ragutis, — man iszsi- 
tare, kad už trejetos metu vi
si paS ji eis mokintis gyventi!

— Ka, ka, ka už trejų me
tu jis pats kelines palikes, isz- 
leks in Rygos miesto pabrika 
akmenų skaldyti, 
jo ir akys! atsiliepė 
Viebra, lai jis man pasako asz 
jam ant to atsakysiu! '

— Ir iszeis žemele kasiais, 
atsius valdžia gudus pasielen- * • » <«*

m ii įsispraudus ežia 
ne

padaro!

gyven to- 
sen elife

cus kaip in Zagrenu dvaru, 
Vivirszenu, Girdupio ir daug 
daug tokiu! kabėjo Žauga, 
augsztas pus-amžis vyras niū
rai sutraukęs kakta.

— Oi, oi, kosulauksime 
nešitikejome! — pasigirdo nu
siminusiame būrelyje.

— Kas-žin kas bus su ta
kalbos, kuri jam iszrode lyg amatu mokykla? taip gražiai
vaiko plepesiai.

Visi sodiecziai neramiai ly
dėjo akimis važiuojanezus per 
soda naujus dvaro savininkus.

Baisiausiai iszrode jiems 
tas, kad pas triobos szlajeliai 
sustodavo, ponas rioglinos! in 
žeme, pone stovėdama szlaje- 
liuose sklaidėsi, kasžin ka rode 
su ranka, dairėsi, 
susede važiavo.

Kalbėjo visaip, sumprotavo 
ir vakare persitikrino, kad ju 
baime turėjo savo pamala: 
Snbreszkus jau, per soda, ku
mele pažerges jojo 
piemuo Stape ir visiems pa
pasakodavo: — Ponas liepe 
ryto ryte in dvara susirinkti.

— Na kaip? ar daugiau 
nieko nesake? — klausinėjo 
žmones dvaro pasiuntinio.

— Nieko nežinau, nieko ne
sakė daugiau, 
toliau jojo per soda.

Szia nakti, visur 
laužuose, per mažus daugelius 
matėsi žiburėlis, buvo tai sun
ki naktis, ilga, pilna neramy
bes^ belaukiant kažin ko bai- 
saus, neiszvengiamo besiarti- 
nanezio in ta ramia, tykia, 
vargszu apylinke.

Ir dvare, pas Raguti žiburys

pradėjo plėtotis, 
•v’ kyszius pakiszdamas

siuliams,

paskui vėl

savo

Raguczio

atsakydavo ir

sodiecziu

nanezio in ta ramia, tykia,

dege, szeimyna sitgdlė, sumigo 
bet nei Raguoziui, nei jo žmo
nai miegas neejo. *

Lygu dvasios klajūnes netei
kusios amžinojo poilsio slinko 
nuo sodžiaus dvaro/ linkon I

Ponas nežymai szyptelejo: juodi szeszeliai ir kas laikas 
kontraktas yra dalykas Raguczio triobdjof

sziaip taip 
raudon- 

senasis ponas vis 
apart amato iszmokino ne vie
na skaityti, raszyti, gimtinėje 
calboje, kas esaš, su pra įima in- 
dave!

— Jau nutarė, — pertrau
ke Ragutis, tenai bus...

— Nekaip kareziama — 
atsiliepe vienas isz būrelio.

— Kol kas sako, kad pak-

vien, Ikožnas gali 
supranta, kad pakto bus var
das, o tuo tarpu bus smukle, 
arkliu-vagia ins stotis, 
prieglauda ir vieta kurioje už
pinigus bu > viskas gaunamas! 
tokios vietos daug atnesza 
pelno, matome jflos!..

— Biesui ir jo broliui 
kiam kaip tas, bet sakykit, jog 
niekas per tiek metu,
mate pas dede apsilankant, isz 
kur dabar iszlindo lygu ta yla 
isz maiszo. •

— Asz viską žinau, :— tarė 
Vibra, pono tikro brolio sū
nūs, nesilanko, bet ir brolis ne 
silanlce, nesutiko, anas žiurėjo 
vien savo pilvo ir kiszenes, an
trasis gyveno del žmonių, del

tin inkų Zyda inleis, bet tas
suprasti ir

vagiu

f to-

jo ne-

Vibra, jis pypke isz užanezio 
isztrauke, užsikarę ir iszleng
vo, atsidėjęs tarė: Pasakyti nę ' 
galiu, nes ir asz. pats nesu-* 
prantu kas darosi, vien tik pa
sakysiu, kad nenusiminkit, 
nors jis jums pasakytu laukan 
eiti, lai pasirodo kas esąs, 
kentėkim iki 
jums pasakysiu, ant tuszczios 
Vibra nevepla!..

Vienas in kita žiurėjo 
mynai, bef Vibros klausti nie-: 
kas nedryso, žinojo gerai, kad ; 
klausė nieko nelaimes, nes se
nis jeigu tarė žodi, tai kaip su 
kirviu inkirto. Vien tik kokia 
.tai viltis žibėjo akyse.

— Sakyk dede — atsiliepe 
Ragutis kas, ta jo žmona, r “ 
kad ir Len'kiszkai nemoku vie
nok kiek girdėjau ji ir Len- 
kiszkai nevisai, paiso, kas ji 
tokia ?

— Kas ja žino! Ponas ne 
norėjo apie tai kalbėti, žinau 
tiek kad nekatalike ir smuk
lininko duktė, pas juos buvo 
poniszka smukle, kaip sakant 
linksmus namai brudas!

— Kas tai linksmus namai?
— užklausė isz būrelio.

Vibra ranka pamojo: — no- 
siteirauk vereziau, jeigu 
plauko sulaukės 
tavo laime ir žinoti
— Na ka, eikim namon gaidys 
jau seniai girdėjau nugiedojo, 
Įniks pailsėti, užbaigė senis 
imdamas savo lazda nuo suolo 
ir zuikina, nusėta kepure.mau
damas ant galvos.

— Sudiev, sudiev! — 
tamsta, sutrukdėme 
tumei bemiegąs - 
kaimynai in Raguti.

— Anaip, neeina' ir 
miegas, pakol ta szmekla czia 
maivijasi atsake Ragutis 
dydamas in seklyczios duris

— Tas senis Vibra kas
Ragu-
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galiu, nes

lai pasirodo kas vnan, 
asz rytgalo,

'kai

žilo 
nesužinojai, 

nereikia!

męs 
rasit bu

kai bėjo

man

ro-

zin
ka žino, — tarė vyrui 
tiene visiems iszejus.

— Žino, matysim rytoj ra
sit iszaiszk-ins daTykus, ei kini 
motin gulti galva jau apavai 
go nuo to visako, 
mastės-czia nieko neiszgalvosi 
ka Dievas duos tas bus!

šit iszaiszk-ins dalykus,

mastyk ne-

* *
1

*

Deszimtoj isz ryto suėjo 
dieeziai in d va ra.

— Dieve tu

savo žemes, kuria tikrai mylė
jo. Da palūkėkit, da visaip ir 
jam gali iszeiti, et vereziau

so

tu ip

y

mano, 
anksti! — tarė Ragutiene ir 
pražilsite belaukdami.

Sake isz ryto susirinkti 
— atsake vienas isz būrio.

— Pas juos ryt-metys apie 
dvylikta, ilgu bus laukti!

— Oka dabar padarysi!
Ir lauke susede, žiovavo be

laukdami, o valandos lygu ty- 
czia slinko iszlengvo,
dis tykeziojo — tik, talk, 
tak!..

Staiga bildesys in seklyczios 
duris 
ežius

lai k ro
ti k.

su

mintyje.

Džerardvillos kaimeli žiurėjau, 
Po aplinkiniu žiopsojau, 

Bet lokiu juoku da neregėjau. 
Buvo tonais suėjimas, 

Ir vaikinu paszokimas, 
Visi ten gražiai szokavo, 

Be gerymu jiems nestokavo.
Tiktai nelaime ant ju. užklupo, 
Kaip in tarpa ju boba insmuko, 

Niekam nieko nesakė, 
Mergele viena gerai sukrato.
Juk uorei k ėjo prie žmonių 

lasyti, 
Reikėjo in ausele pasakyti, 
’ Kita karta bobuk taip 

nedaryk,
Kur turi eiti, o kur ne, 

Nes tiesos geros • 
Pennsylvanijoje, 

O ant kitu neužpuldinok 
Gėliau savos dažiurek.

Korintą jau daug metu ap
leidau Lietuvos szalele, bet 
vaizdai to puikaus Gegužes 
menesio nuolatos stovi man 

Nekarta, dvasioje
skrendu per platu ir gilu okea
ną, aplankau gimtini nameli su 
sziaudiniu stogu ir tuos take
lius, kuriais maža vaikszcJZio- 
jau. Pamenu gerai, kaip Gegu
žes saulele rytmetį maloniai te
ka . ant giedro 'dangaus, savo 
sziltais spindulėliais, lyg auk
so juostoms dabina medžiu vir- 
szunes, rasele lyg sidabro ka
roliai, puoszia jauna žolele. 
Obelis baltuoja lyg jaunavede 
vestuvių dienoje. Vysznes, gru- 
szos, slyvos, agrastu, poszese 
gražus žiedeliai, rodos norėda
mos viena kita pralenkti savo 
gražumu, laukuose atklonesia 
žydi visokios gėlelės, mergai
tes taiso darželius, dainuoda
mos, supa rūtas, lelijos ir me
tas; gegute kukuoja, karveliai 
burkuoja, laksztingala gieda 
prie upelio, pempe sveikina 
visus po orą skrajodama. Vy
turėlis linksmin artojėli žagre 
žeme ariant. Vėjelis puczia, ne- 
sziodamas saldu kvapa nuo žy- 
dineziu sodnu girriose, skamba 
paukszteliu balseliai, ir biteles 
skubina in darba, szokineda
rnos nuo vienos gėlėlės ant ki
tos rinkdamos saldumyna, ga
mina medų navo szeimininkui, 
ir kur tik pažvelgsi, visur 
linksma gamtos atgimimą ma
tai. (

O kokia garbe teikiama 
Szvencziausiai Marijai!

Seklyczioje papuosze puiku 
altorėli, padeda Szv. Marijos 
paveiksią, apipina vainikais, 
apdeda kvepanezioms gėle
lėms. Paskirtoje valandoje su
sirenka visa szeimyna, suklau
pia prie altorėlio, uždega 'žva
kes, užgieda “Sveika Marija, 
Motina Dievo, kaip saule szvio- 
si, kaip dvase grina, atmink

savo gyvenimo dieneles

saki3 'szirdies jausmai.

I JT1

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Vi*o* Kroniazko* Lifo*.

Silpni, Serganti Vyrai ir 'Motere* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiego 

dirbti. Aptiaaugokiie pavojau*.
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garbe

Sveika Marija

ant musu savo szirdyje, mels
kis už mumis, Sveika Marija.” 
Sulaukus Nedėlios, kiek tai du- 
szioje ramumo yra, .kada eina 
procesije aplink bažnyczia. 
Mergaites pasipuoszusios bal
tais rubais su rutu vainikėliais 
ant galvelių, vienos bere gėlė
lėj po kojų Iszganytojaus už
sislėpusiam S. Sakramente. 
Kitos nesza altorėli Szven- 
cziausios Paneles, varpai 
skamba saldžiai, žmonys gieda 
“Sveika Marija, dangaus leli
ja”
viena armonija kyla mylimųjų 
ąrdviu prie sosto Szv. Marijos 
ir kloja jai garbes vainikus po 
kojoms. Kaip lelije yra gra
žiausia isz visu gėlėliu, taip 
Marija yra gražiause ir skais- 
cziause isz visu szv entu j u, sė
dėdama ant sosto szale savo 

Dabar merginoms pavojus 7Sunaus brangiausio, teikdama 
grasina,

* * *
Jau tik tam Czikage, 

Tai vis uže kaip pekloje, 
Tikra Sodoma ir Gomora, 
Ten pražuvo visa dora.

Ant vienos ulyczios užtikau 
Viena nedorėliu patikau,

Kuri ir savo 15 metu dukrelių, 
Veda ant prapulties kelio, 

Oi bus blogai, 
Ateis toki laikai, 

Kada stips kaip.kumele, 
Tokia Dievo bus vale.

* * *
Skulkino paviete randasi 

miestelis tarp kalneliu
.... Tonais gyvena invairiu - 

bobelių,
Dvi yra turtingesnes, visiems 

badai patinka, 
Isz kvailiu vyru turtus 

prirenka.
Katruos ant ulycziu pasigauna 

In karezema veda, graiti 
• daugel gauna.
Bet gud taims jau pasibaigęs, 

Vyrai pamote tais nebages, 
Nes merginu ezion pribuvo, 

Vyrai in ju szirdeles pakliuvo. 
Tosios senos cacytes, 

Pasiliko vela mamytes, 
Merginos vyrus joms paveržė, 

Ragucžius apdaužė.
Cacytes dabar1 laižosi prie 

w Italu,
O ir prie Graiku — eina po 

gahi.
Vyrai paroja isz darbą, 

Neranda trijų nieku.

Paneles,

tie visi balsai susilieja in

1

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkaa vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan. n

Kožna sanvait*—Sarodomia, Kct- 
vergai* ir Petnycziomi*. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antra* Flora*,

POTTSVILLE, PA.' * *

aTramanauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamnoja Ir laidoj* mirnriu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szja nuo papraseziausiu iki prakD- 
niausiu. Parsatndo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksstyniu U 
kitiems pasivažinėjimam*.

Bell Telefonas 1878-1L

Llatuviaakaa Graboriva

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokai*. 

Prieiname prekes.
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pralinksmino laukian- 
Katre nubėgo juokingai 

nurodydama savo paskuba ir 
neilgai trukus sugryžo su si
dabriniu rindeliuku ir biauriai 
atsivijus tarė badydama 
pirsztu in rindeliuku dugną:

— Czia indek pien! du 
kiausz pon, du kiausz mon, ir 
sviest, ir sviesi — sucypė leng
vai.

Visi ome juoktis, kvatoti, 
Ragutiene paėmė rindeliuka ir 
nuėjo in kamara.

—■ Aj* jau apsirengė? 
užklauso Katrės sodiecziai. <

— Kurgi da plaukai ant 
stalo, dantis stiklinėje, snukiai 
netepti, szutros neplautos! pa
laukit da! juokėsi mergaite.

— Meluoji! —- patemijp 
kažin kas, norėdamas da ka 
nors isztraukti nuo merginos.

— Meluoju! nagi .eikit pa
žiūrėti, stalas apkrautas.

— Te neszk — tarė Ragu 
tiene paduodama mergaitei 
reikalaujamus dalykus ir pien 
ir 'kiaušu lai ryja, bi -sveiki,.

kvatoti

.l , jTosios cacytes visom kerszina, 
Bet merginos dorai užsilaiko, 
Cacytes isz piktumo nedalaiko.

* * *

Nesiti*kejau kad Millvile taip 
butu,

Moterele su vyru už plauku; 
susikaby tu, 

Kai'p pasiutus kate po kiemą 
’ lakstė,

Da tokiu sorkiu czionais ■, 
niekas neinate.

Po tam ir stu'boj armiderius 
dare,

Andai savo vyra in skiepą 
uždare. i

Po tam kūmutes visas 
suszauke, 

^‘Neklausykit savo vyru 
visos szauke,”

Badai ir kareivis su balta 
karūna pasisuko,

Moterėles, ipaliaukit taip 
dare!

4 4

— suszuko.

kaip «ako daug žinok mpž kai- laukia
• .» - -

’ Kaip, 'kodėl ? tamsta ka 
nors žinai dėduk! pasigirdo

bėk!
—t

dtdmosi’keU balsai,'pasakyk, juk gali

pasakyk, kad žmones seniai
i r ‘

. ’Mergaite nubėgo ir gryžo
tuoj su priraszytu popierių 
rankoje.

(TOLIAUS BUS.)

Bet kur tau, bdį)o§ sukilo, 
Kareivis turėjo bėgti isz 

užpakalio.
Oi moterėles, negerai darote,- ------------ -------- --------------------------------:----------- i ’

Jaigu tokius trlksus iszdarbto 
■^Gėriau apsimalšzykit, 
; V$*u savo klausykit, 

Sutikimo gyvenkite, • n • i

Geriau apsimalšzykit,

V nikelius pri'žiurdkito.

.A

gausos malones visiems kurie 
prie jos sząukesi josios malo
nes. .

Noriais Lietuvoje nėra tokio 
patogumo kaip ezion Amerike, 
nėra tiek pinigo, bet žmonys 
jauezesi daug linksmesni. I)u- 

ir kūnas visados buna 
ryte eidami V

sze
linksmi,’ dainuoja
dirva (irti. Dainuoją darba už
baigia eidami namo tamsioje 
naktelėje, saldžiai ilsisi tyria
me ore, laksztute lyg moeziute 
kūdikėli migdydama gieda sal
džiu balseliu. i

Czion Amerike pinigu dau
giau, iMit tos pageidaujamos 
ramybes ezion nėra, czia dau
giausia žmonis iii doleri intike*

pinigu dau-

ja. Žmogelis atsikėlęs isz ryto, 
skubina, 'bėga akmenuotoms 
gatvėms in fabriką ar kasyk
las. Czia nekvepia kvapas nuo 
žydinčzin medeliu, tik vejas 
noszioja durnus isz kaminu, slo
gia darbininko krutinę, ežia 
neskamba paukszteliu daineles 
tik girdisi maszinu barszkeji- 
mąs. Vakare eidamas namo,'1 t 1 'F

. nedainuoja, bet braukia pra* 
kaita nuo suodinos’ burnos, pa-

B16 W. SPRUCE STIU
MA H ANO Y CITY, PA.

Bell Telefoną* 149 4.
—1.1 ! ———M
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1623,358.6$___  A >
Mokame 3.czia procentai *nt J 

sudėtu pinigu. Procente prid*- 1 
dam prie jusu pinigu 1 Saudo C 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikale su musu C 
banka nepaisant ar mažas *į-.1 
didelis. * K 
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H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pro*.
J. E. FERGUSON, Kas.
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W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

Patarnaujame nimpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenantloah.
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rėjas namo, pavalgęs vakarie
ne iszgeroR kelis stiklelius na- K
mines, eina greitai gulti, o ryte
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— Szia Nedelia pripuola 
“Motinos Diena.”

— Pati Antano Pinelio, 525 
E. Pįne uliezios sugiyžo isz 
Ashlando ligonbutes po 
mingai operacijai.

— M argu rietą Strielkiuto, 
317 W. Mahanoy Avė., 
operacija ant kojos kuria 
dare daktaras Fentouas.

— Pavojingai serga užde
gimu plaucziu B. Bražinskas, 
433 W. Mahanoy Avė., 
gydosi namie.
te-s adgal perszalo bet nema
nyta kad liga paguldys ji in 
lova. Yra viltis kad neužilgo 
pasveiks.

— Laidotuves a.a. Doczku- 
viėnes atibuvo So redos 
gana skaitlingos ant kuriu da- 
lybavo pažystami ir gimines. 
Likusi nuliūdus szeimvna sūdo • • 
da karszta padėka vonia 
siems tiems kurie dalybavo 
'iaidotuve^ia, padovanojo pui
kius žiedus ir atgiedojo ražan- 

Sunus Jonas Doczkus, 
dukters Ona, Elzbieta ir Fio
rentina.

ežiu.
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tu rojo 
pa-

kuris 
Kėlės sau vai

rvta
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— Augszcziauses sūdąs nu
baudė Frana Ilorau isz miesto 
ant szimto doleriu už szmug- 
lerystu munszaines.
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BAISI NELAIME ANT GELEŽINKELIO
L0K0M0TIVA TRENKE IN AUTOMOBILIU PRIE VUL

KANO, UŽMUSZDAMA VIENA ANT VIETOS, TRYS 
MIRĖ VEŽANT IN LIGONBUTI O VIENAS 

MIRTINAI SUŽEISTAS.
*

Mahanoy City, 
Vulkano skerskelių 
baisi nelaime Seredos vakaru 
kada Maxwell atidarytas auto
mobilius begu per Pennsylva
nijos geležinkeli. Varytojas au- 
tomobiliaus nogiixlejo prisiar
tinanti ekspresini truki kuris 
ėjo in Hazletonn 6:30 valanda, 
nes toje vietoje randasi užsu
kimas ir negalima buvo matyti 
prisiartinanti truki; kada au
tomobilius užbėgo ant sztangu 
tame paežiame laiko ir trūkis 
atbėgo, trenkdamas in auto
mobiliu paszelusiu smarkumu, 
nuneszdnmas automobiliu ko- 
nia du szinitus mastu.

Pa. — Ant 
atsitiko

I

Isz Shenandoah, Pa.

w Ii i į ........................... . ................ ....

In Darbininkus Pennsylvanijoi.
Kodėl privalote balsuoti už William S. Vare

ant United States Senatoriaus.i

s.' i įf' ' IV fe i* * 1 *

Lietuvos Atstatymo 
Bendrove.

(Varde direktorių, raszo A. B.
Strimaitis, Selkr.)
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sužeis

Užmiisztieji yra:
Vasili us Barilka;
Tieji ka mirė vežant in Haz- 

letono ligonbuti yra Jonas Szi-. 
manskis, Mare Barovskien.e ir 
Juozas Anaszevski, o Barovs- 
kienes vvras mirtinai
tas. Visi isz Szenadorio.

Trūkis sustojo, surinko su
žeistuosius ir užmusztaji, 'bet 
t rys mirė trūkyje.

Vulkano kalnas yra status 
ir automobilistai turi paprati- 
ma į 
idant ant jo (įžvažiuot 

‘artinanezio trūkio negalima 
greitai užtemyt, todėl daugeli 
kariu atsibuna nelaimes.

paleisti smarkiai maszinas 
t, o p risi-

Paskutines Žinutes.

Kandidatas ant Repnblikonisz.kos nominacijos del Suvie- 
per balsuotojusnytu Valstijų Senatoriaus,

i

bus i.szrinktas
Pennsylvanijoi, Utarninko 18 Mojaus.

Darbininkai, vyrai ir moteres, kas yra jusu kandidatas 
ant to svarbaus urėdo?

Yra trys kandidatai pasidavė ant to urėdo. Tik vienas 
bus aprinktas per balsuotojus Utarninko 18 Mojaus.

Vienas kan’didatas yra korporacijos advokatas. Jo už
duotis per visa gyvenimą buvo reprezentuoti turtingus, ga
lingus, isznaudotojus pavargėliu. Jisai buvo užtikrintas ir už- 
tiketas apgynėjas kapitalo. Jisai buvo paskirtas kas-link “Di
džiojo Biznio.” Jo vardas yra Pepper.

Ar szitas kandidatas turi ka gero del labo darbininku. Ži
noma kad nei Jisai yra jums nėpažinstamas. Jo reikalai nesi- 
kisza iii jusu reikalus. Beabejones ne vienas gerai-mislinautis 
žmogus ne balsuos už Pepper.

Ir ka apie kita kandidatu. Jisai yra aristokratas isz gi
mimo ir draugavimo. Jo svarbiausias tikslas sziamo rinkime 
yra tai fanatiszkas užtarimas dabartinio Volstead akto kuris 
daugiausia bledingas del darbininko žmogaus. Yra tai darbi
ninkams o ne turtingiems kuriems yra uždrausta lengvas vy
nas ir alus. i

Ar randasi kokia svarbi priežastis del ko darbininkai turi 
balsuoti už toki kandidate, už toki žmogų kuris neapstojo su 
gyvenimu darbininko?

ŽMONIJOS KANDIDATAS WILLIAM S. VARE
Ant giliuko pasirinkimas nepasilieka tarpe korporacijos 

advokato ir fanatiko. ’
Žmones Pennsylvanijos steite turi proga aprinkti žmogų 

kuris idealiszkai reprizentuoja paprastus žmonis, reikalus visu 
darbininku Pcnnsylvanijoje. Tas žmogus yra Hon. William S. 
Vare.

BALSUOTOJAI IR UKESAI PENNSYLVANIJOJE 
PERSKAITYKITE SZITA SU AKYVUMU.

William S. Vare yra gimęs vargingu tėvu 24 Gruodžio, 
1876. Kada buvo 11 metu senumo, mirė jo tėvas, vaikas buvo 
priverktas apleisti mokslaine ir eiti dirbti idant užlaikyti save 
ir savo motina naszle.

William S. Vare niekados nepamirszta kaip sunkiai ture-
* t. .i L L _ a .a . a., a . — * y . . i
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Vardas Placziai Žinomas.
Nemažai buvo raszyta apie 

szia Bendrove musu laikrasz- 
cziuose. Buvo toki laikai kad 
L. A. B-ves vardas skambėjo* 
po placziaija Amerika,
tuom Įnik kada Bendroves or» 
ganizatoriai pardavinėjo tos 
B-ves szerus, tai laikraszT 
ežiams už skelbimus buvo isz
moketa $23,390.14; apart to, 
B-ve leido savo organa * ‘Lie
tuvos Atstatymas.”

Buvo samdyti organizato
riai ir mokama jiems suvis ma
žas, vos 4-tas nuoszimtis* (sve- 
timtaueziu panaszios organi
zacijos moka iki 15%), 
nok kuomet tokiu organizato
rių skaitlius buvo didelis, veik 
kiekvienoje Lietuviu kolonijoj 
tai nemenkai jie prisidėjo prie 

iszgarsinimo. 
Nors ir mažas atlyginimas bu
vo mokamas*, bet sukėlus puse 
miliono dolariu, organizato-

B-vcs vardo

tai

vie-

A

f

II Pittsburgh, Pa. — Po dc- 
szimts metu sunkaus darbo, 
Mikas Bambacz, suezedino 
$14,000 bet juos paėmė trys ap
gavikai in puse valandos, par
duodami jam masziua su kuria 
galėtu dirbti pinigus.

t Praėjusia Nedelia Aniuo- 
las Mirties atlankė 
J. A. Žemaiezio, 
prie Szv. Jurgio parapijos, pa
imdamas mylema vyriausia su- 
nu Aleksandra, 35 metu am
žiaus, kuris sirgo gana ilga 
laika. Buvo tai didelis smūgis 
tėvams, broliams ir sesutei. 
Laidotuves atsibuvo Seredos 
ryta su bažnytinėms apeigomis 
ant kuriu dalybavo daugybia 
pažystamu ir giminiu ir buvo 
dideles. Velionis paliko di
džiausiam nuliudimia savo tė
velius, du brolius aptiekorius, 
Vladyslova mieste ir Edvardą 
Frackville ir viena 
Vanda Schill isz 
N. Y. kaipo paežio. Nuliudusi 
szeimyna sudeda 
aeziu visiems tiems, kurie da
lybavo laidotu vesią ir 
kurie paaukavo puikius 
kietus ir vainikus žiedu.

— Jonas Kepczinskas, 331 
W. Lloyd uli., likos sužeistas 
Maple Hill kasiklosia. Gydosi 
namie.

— Albertas Meszkinis, 1039 
W. Centre uli., likos sužeistas 
per begauti automobiliu, 
ant gilukio nepavojingai.

— Ant Žemaicziu laidotu- F
viii dalybavo ponios F. W. ir 
W. D. Bockauskiene, S. Gegu- 
žiene, W. Milius su paezia isz 
Mahanojaus.

szeimyna 
vargo n ink o

metu
Bambacz riams iszmoketa 4%, tai pa

dare $20,00.00 skyle saskaito- 
se.

Didesniam Bendroves vardo 
iszgarsinimui bi|.yo keliaujanti 
agentai, kuriems buvo moka
mos algos ir ikeljones iszlai- 
dos; keliaujanti agentai szati
ko vieszus susirinkimus, 
reikėjo apmokėti svetaines le- 
szos, ekstra skelbimai, bet dėl
to toki keliaujanti organiza
toriai prakalbomis pasiekė ir 
tokiu Lietuviu ausis kurie 
laikraszcziu neskaito, arba ku
riu paprasti organizatoriai ne
galėjo surasti. Szitai agitaci
jai keliaujaneziu agentu kal
bėtoju iszleista apie $12,000.

Kaip per spauda, specialius 
atsiszaukimus, 
per laikraszczius, apart apmo
kamu skelbimu atskyrais 
straipsniais taip ir 
žožzlžio agitacija nuo estrados, 
buvo inrodinejamą žmonėms 
kokia jie turės nauda priside
dant prie “ 
mo Bendroves/ 
kotais dolariais už B-ves sze- 
rus bus inkurti didėli fabrikai 
Lietuvoje, plieno lejanczios, 
ūkio padargu dirbimui dirbtu
ves, aliejaus spaudimo malū
nai, rubsiuviu dirbtuves, eks
porto-importo d raugu ves, ban
kai, etc., žodžiu kalbant, 
tais pinigais kuriuos czioriais 
Amerikieęziai Lietuviai isz- 
pirkdami akcijas sumokėjom, 
buvo manoma padaryt milži- 
nisžka nauda Lietuvai, pa
imant industrija ir bizni Lie
tuviu rankose, pastatant stam-

i u
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Vc- 
pragy-

bu- 
Valukevi-

■f* Vincas Ramanauckas 
metu, sirgdamas nuo kurio tai 
laiko, mirė Ashlando ligonbu- 
teje Utarninko vakara in kur 
buvo nuvežtas Panedeli. 
lionis gimė Lietuvoje
vonias Amerėke apie 50 metu. 
Jojo pati mirė keliolika metu 
atgal, o suims Edvardas likos 
sudraskytas per szrapneli Svic 
tineje Karoję. Paliko dukteres 
Kubertaviczicne paezia 
czieriaus, mieste,
ęziene, Kingstone, Pa. ir sunu 
Petrą South Carolinoje, kai
po dovinis anūkus. Laidotuves 
atsibuvo Petnyczios ryta su 
bažnytinėms pamaldomis isz 
Vinco Kriczino namo. 823 E. 
Pine uliezios kur velionis bu
vo ant burdo, kuriomis 
ome graborius 
Rėklaitis.

v • uzsi- 
Kazimieras

— Petnyczioj atsibus gai
lios miszios Juozu Zablacku 
ant .kuriu užsipraszo gimines 
ir pažystamus.

— Parsiduoda geras medi
nis baras tinkamas in sztora. 

sztorninka
tinkamas 

pas 
Mot. Abramavicziu
Mahanoy Avė.

Atsisza ūkite
511 W. 

2t
— Jaigu norite aptverti ci- 

mentu kapus ir kitokius pana
gius darbus, tai geriausia jum 
padarys ciinentinis kontrakto- 
rius Adomas Butkus 1136 E. 
Centre St. . (t.38

— Fotografas A. Aponika 
pranesza visiems, jog atidarė 
savo vieta po No. 1(M) W. Pine 
St. kur ji visada galima rasti 
laike pareikalavimo. Jeigu no
rite nutrukti paveikslu savo 
farttiiijos tai galiu ateiti tie- 
sio;$ instuba, taipgi nutraukiu 
laidotuves ir 1.1. Padarau viso
kius didelius pavekslus isz 
mažu ir parduodu visokiu 
gatuniku rdimu.

parduodu

(A.30M.7-14)

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
4tk”»******M*** ***********»•*• (t **

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

JF. D. Boczkau»ka»~Co. 
Mahanoy City, Pa.

ir seseria
Newaiko,

szirdinga

tiems, 
bu-

bet

GYDIKJS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistus 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitos 
pas mane. Asz tukstanezianjs sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų • 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvišzkus 
kolonijas. Adresavokito sziteip:

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

Ii Statesville, Til. — Septy
ni Czikūginiai piktadariai ir 
žadintojai nužudė dažiuretoja 
kali niūk u kalėjimo ir pabėgo.

fl Everett, Mass. — Du pa- 
licijantai likos užmuszti kurie 
norėjo suimti žmogų kuris už
klupinėjo ant. moterių. Žudin- 
toju suome vėliaus.

KANADA ISZMINTINGES- 
• NE UŽ AMERIKA.

Quebec, Kanada. — Pagal 
valdžios metini raiparta, tai 
sklypas uždirbo nuo svaigi- 
naneziu gerymu arti penkis 
milijonus doleriu, o Amorikas 
iszdavo penkiolika milijonu 
doleriu ant uždraudimo gery- 

5mo gero alaus. <7 v

ANT PARDAVIMO.

era fanna 73Parsiduoda g 
akeru, su vaisingais medžiais, 
gyvuliais, maszinerijos, ir vis
kas kas ti'k reikalinga del ap- 

Farma ran
ki tados

dirbimo fanuos.
dasi Cressona,
prigulėjo prie Martin AVagnev
Atsiszaukit po sziuo adresu:

John Selesky,,
Cressona, Pa.

ANT PARDAVIMO.

t.40)

tad

Pa.,

Namas ant dvieju szeimynu, 
kuriame randasi sztoras taipgi 
gazolino stacija. Pirmiausia 
vieta invažiuoiant in Tama-

azolino stacija.
invažiuojant in 

qua. Biznis gerai eina ir gva- 
rantuoju kad padarysite pini
go.
Atsiszaukite ant adreso (M18 

Tamaqua Comfort Station 
522 Pino St.,

Parsiduoda viskas drauge.

Tamaqua, Pa.
LIETUVISZKU 

SZKAPLIERIU.
| Į I . ■ W

Rankoms szilku gražiai isz- 
siuvinota su saiteliais, mažukai 
karmelitan'ki szkaplieriai. Su 
priisiuntimu pora tik 15c. dvi 
poros už 25c. tuzinas $1. Pri
imam štampas. Gaunama pas 

A. Ramoszka
i 514 W. Saratoga St., 

Baltimore, Md.

i

jo kovoti priesz skurdą. Jisaiuždirbo arit • duonos* 'savo pra-
kaitų. Jisai supranta kas yra vargas. William S. Vare’o gyve
nimas buvo su pasiryžimu ne tik pagerinti savo būvi bet taipgi 
palengvinti ir visus’kitus darbininkus prie linksmesnio ir ge
resnio gyvenimo.

William S. Vare isz priežasties jo didžio talento, energijos, 
praktiszko idealizmo, pasiseko pastoti prie visuomenes gyve
nimo jaunam mete. Ir jo visas gyvenimas atsižymėjo jo darb-
prakti’szko idealizmo, pasiseko pastoti prie visuomenes gyvo- 
»"i • ■ • ♦ - i . w 4 • - «■' , » .r l « • w’ • • t i
^žavimo dol visuomenes labo.

Jus kaipo darbininkai busite interesuoti 'dažinoti kad Wm. 
S. Varo visados buvo paremejas visokiu rnneszimu del gero 
darbininkui, todėl darbininkai Penįsylvanijos steito už tai

t *

yra V ypatiszkai pa

atliks savo užduoti ir duos’savo balsa del Hon. Wm. S. Vare, . V , ..... * .Ji * '' ' 1
laiko nominacijų Utarninko 18 Mojaus;

VARE O PATARNAVIMAS DEL ATEIVIU.
Prilyginkite ypatiszkuma Wm. S. Vare’o su anų dvie

ju kandidatu. Musu ateiviu gyventoju skaitlis beveik visai 
jiems nežinoma. Bet William S. Vare
žinstamas del tukstaneziu musu Lietuviu. Jisai apie juos paiso 
ir jis isz to džiaugėsi kad turi tarpe ju tiek daug pažinstamu. 
William S. Vare yra teisingas, iszbandytas ir isztikimas prie- 
tclis emigranto. Nepamirszkite jog Wm. S. Vare jau 14 metu 
kaip iszbuves Kongresmonu. Ir per 14 metu buvo isztikimas 
prietelis del visu žmonių. Per jo veikimą, per jo visa buvimą 
politikoje pasirodo kad esąs prietelis ateiviu ir visada už juos

* 1 , , ' Ia » <

Vare yra prieszais Volstead z\kta.
Jisafnori sugražinti lengva vyną ir alų.

Perskaitykite žemiaus padėta V'ires Platforma. Kon- 
gresmonas Vare sako:

užstoja

f

ft U Ii

skelbimu

(v

cirkuliorius,

gyvojo

Lietuvos Atstatv-
- *

nes j u feumo-M

SU

Lietuvai, pa-

bia kompeticija Žydams, in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

3-czias Procentas už juau pinigus ir saugumas del Jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
__ ___ „___L— _*_ ___ Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.i 1(1
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Asz visados tikiu in sanlygas kurios apsergsti' 
Amerikos, darbininku dirbtuvėse per apsaugojima 
tarifu kuris suteikia darbu.” (

Balsas už William S. Vare yra balsas del visiszkos - 
geroves.

Ir ežia yra kiti, akyvi isztraukai isz Vare’o plat
formos kurie labai interesavos kožna žmogų Pennsylva- 
nijos’steito:

uAsz turėsiu du prieszininkus laike atoinaneziu 
nominacijų, tie du prieszininkai tiki ir nori užlaikyti 
Prohi'bicijos instatyma. Asz nemislinu kad tas repre
zentuoja jauslu arba norą didesnes dalios Pennsylva- 
nijos Ropublikonu visu klasu; ir tasai dalykas turi

I 4 •

buti labai svarbus didykas laike atoinaneziu nomi
nacijų, ir kandidatas kuris yra tosios nuomones kad 
szitas instatymas turi būti permainytas arba panai
kintas balsuotojai privalo paremti.”

4 fln vykdymą s Volstead’o instatymo neiszsipildo. 
Tasai faktas yra visiems žinomas ir nesiranda tame

4/

............. *---- -------------  
jokios abejones. Ne yra iszpildoma už tai kad tiesa 
yra priverstina pagal dabartiniu tiesu.”

“ Asz pristoja del didžiausios liuosybes del žmoni
jos pagal tiesu atsakaneziu iustatymu ir esmių pric-

v

szingas tokiom tiesom kurios atima ta liuosybo. Asz
pristoji! prie inneszimu tokiu tiesu kurios pavėlintu. 

t naudojima ir pardavima lengvu vynu ir alaus.”
Jaigu tikite in tvirta politika, taf balsuosite už __ ~ - M K. • 1

/
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kuriant vartotoju draugijas 
visuose Lietuvos miestuose.

Maža dar to. Buvo manoma 
ir suklasifikuoti 

Amerikoje gyvenanezius Lie
tuvius amatninkus, paskatint 
juos keliauti Lietuvon užimti 
instaigoše 
vietas, inkuriant fabrikus Lie
tuvoje, sulaikyti emigracija 
isz Lietuvos užrubežin, pake
liant industrija Lietuvoje, su
tverti tonais* musu gimtiniam 
kraszto gerbūvi.

L. A. B -ves inkureju-orga- 
nizatoriu siekiai buvo kilnus 
ir intikinanti kiekviena jau
tresnes szirdies Lietuvi, kad 
dedamies iii ta organizacija 
padarys nemaža nauda Lietu
vai, o prie to ir patys sau, nes 
žmonių sudėti pinigai, indeti

vedeju-formanu

. ----— _ ------- --- _ . ________ _

in in vairias biznio szakas, ku-
I rios Ijietuvoje būtinai yra rei-

llį

kalingos, isz apyvartos gauto 
pelno gales gauti dividendu.į k 1' i

[TOLIAUS BUS]
Bet|..iff .

T K

. s.
per

statyti per žmogų kuris pastojo nuo prasto darbininko žmo-

naudojimu ir pardavima lengvu vynu ir alaus.» *'
■ w

Vare, daigu tikite kad žmonys szito .yaktijo privalo 
‘i J . • « • 'i. • *' l V « • •

gaus, o ne per koki korporacijos advokate arba atkaklus fa
natikus, tai balsuosite už Wm. S. Varo. .

Priek tam padarysite da daugiaus. Kaipo’geras Amerikos 
ukesas, paisantis apie savo szeimyna, apie gerove visu inte
resuotu žmonių, bea'bejones balsuosite kita Utarninka 18 Mo- 
jaus, už William S, Vare ant United States Senatoriaus isz

ukesas, paisantis apie savo szeimyiia, apie gerove visu inte-

Pennsylvani’jos. i I - *• a
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kimus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, vsseliju, 
520 W. Ceatro

pasivažinėjimo ir 1.1, 
St. Msbftsoy City, Pa.
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