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ISZ AMERIKOS
SKANDINO

ATEIVIUS
SZMUGLEREI NEGALĖDA
MI PASLĖPTI ATEIVIUS 

SKANDINO JUOS VEŽ
DAMI IN AMERIKA.

Havann, Kuba. — Valdžia 
tik dabar <lažinojo apie szmug- 
leriu draugu ve, kuri prikalbin
davo ateivius ant apleidimo
Kubos in Awrtkn po tam juos 
skandino mariose. Kubaniszka 

szmuglerius 
aresztavojo ir tieji iszdave vis
ką. Radai arti 400 isz. 800 atei
viu kurie likos iszvežti isz Ku
bos praeita meta tper tuos 

s, 
i’

Tieji szmugleriai inmesdavo 
mares kada pama- 

kad policijos pairute 
juos vydavusi. Szmugleriai pri
kalbindavo ateivius pasislėpti 
in maisziis kada patrule prisi
artindavo, sakydami tiems ne
laimingiems kad tokiu bildu 
apsisaugos nuo suėmimo. Mai- 
szns užriszdavo, 
sunkias geležis arba akmenius 
ir inmestlavo in mares..

Badai tokiu būdu jau žuvo

-pa Ii riję jau kelis

kaliu 
Šu\.

T 
ateivius in 
I v<lavo

, niekados 
aisti jas.

ra- 
nepasieke

pririszdavo

* Ii . j^\'

daug Graiku, Lenku, Armcnuy 
Lietuviu ir kitokiu, kuriuos 
prikalbindavo už paženklintu 
suma prižadėdami nuvežti in 

mažuosiaSuv. Valstijas ir tai

Palicije mano suimti vadus 
tosios draugavęs ir aresztavo- 
ti už žudinstas ir szmugleria- 
vima arielkos.

Baisu net pamislyt kiek tai 
žmonių žuvo lokiu badu ir apie 
juos dingdavo visos žinios. Gal 
ir nema'žai musu vargingu tau- 
ticcziu žuvo tokiu bud u.

JAUNIAUSES VYSKUPAS 
AMERIKE.

Savannah, Ga. — Rev. Em- 
- met R. W’alsh, pasiliks neuži'l- 

gio szesztu vyskupu isz Char
leston, kuris gimė tenais 35 
metus adgal. Jojo inszventini- 
mas atsibus 8 Seiptemberio ir 
tada pasiliks jauniausiu kata- 
likiszku vyskupu Amerike, o 
gal ir visam svieto, pagal neku
riu vyskupu pripažinimą. Kon
sekracijos ceremonijos 
Szv. Jono katedroje i 
Savannah.

sėk racijos i bus 
mieste

GUBERNATORIUS NENORI 
SIUNSTI VAISKA PRIE 

KASYKLŲ.
Dos Moines, Iowa. — Guber

natorius John Hamrnill atmete 
praszymo lowos *locnininku ka
syklų idant duotu jiems in pa

galėtu ati- 
, bot 

straikieriu ir operatorių idant 
suvažiuotu ir padarytu taika.

Gubernatorius prižadėjo kad 
nžlaikis (pared k a visame ir ap
saugos turtą ir žmones nuo vi
sokiu sirmiszimu.

RADO 1,500 GALONU 
SAMOGONKA.

Gordon, Pa. — Prohibicijos 
agentai užtiko ant farmos ne
toli ezionais 1,5(H) galonu didu
mo samogonka, aresztavodami 
sena moterį a Sara Schoop ir 
josios neregi sunu. Priek tam 
rado 1,300 galonu alkoholiaus 
ir prietaisas vertes $5,000 ant 
perdirbimo tojo alkoholiaus 
ant arielkos. Manoma kad tai 
buvo sodyba bntlcgeriu, kuriu 
tamoUaike nesirado dirbtuvė
je. Sena motoro lik dažiureda- 
vo narna.

gialba vaisko kad 
daryti kasyklas inelde
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STEBUKLINGAS

ISZGYDIMAS
ADVOKATAS ISZGYDYTAS 
PER RELIKVIJES; DABAR 
INSTOS IN KUNIGISZKA 

LUOMĄ.

("ambridge, Mass. — Rober
tas J. White, assist on las vais
tinio prokuratoriaus padeka- 
vojo už savo dinsta, aprei'ksz- 
damas kad iszkeliauua in Cath
olic I’niversHy in W ashington 
D. C., mokytis ant kunigo.

TVhite pamote mokslą Har
vard Law mc/kslainej instoda- 
mas in kariumenia laike Švie
ti nes Kares.

y

Laike musziu li
kos pavojingai sužeistas, o no
rints jam daryta kėlės svarbos 
operacijos, bet nieko nepagial- 
bejo ir daktarai nutarė kad tu
rės mirti.

Draugai prikalbino ji ir pa
su relikvijoms

szventojo. Kunigas 
pridėjo 

prie žaidnlio. Nuo tos dienos 
pradėjo pasveikt ir už tai pa- 
szvens likusi savo gyvenimą 
del labo kalalikis'Zko tikėjimo.

szauke kunigą 
kokio tai 
atnesze relikvijos ir

1f 'll
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NAUJAS SZOKIS.
Ateinanczia

Amerika
vadinamas

(kinkadžiu) nes

York.
po

szoki s
! y

pasklys

ji pripažino ir u’žt viri i no tūks
tantis szokiu profesorių ant su
sirinkimo

Dixie stomp
mete.
< l

Chicago.
y y

Szoki
nepriėmė ir at

VAIKAS NUŽUDĖ TĘVA 
UŽ SUPLAKIMA.

Canton, Ohio. — Robertas 
Lightner, 16 metu, likos aresz- 
tavotas už nuszovima savo tė
vo ant smert, 'kad ji suplakė už 
paemima automobiliaus ’be te- 

pavelinimo, važiuoti suvažiuotiv o 
merginoms. Kada tėvas nubau
dė sūneli ir ėjo in šluba, Ro; 
bertas pagriebė stovinti kara
binu paleisdamas in ji szuvi in 
uŽĮiakali galvos, iszteszkinda- 
mas jam smegenis.

RADO SKUPUOLIAUS 
PASLĖPTA AUKSA.

Philadelphia. — Kada darbi
ni ūkai kasė prie naujo Art Mu- 
zejaus, užtiko netikėta “

Toje vietoje kitados sto
vėjo sugriuvusios grinczeles 

gyventoju kurias 
ir žeme iszlyginejo.

skal
ha.”

scnoviszku 
sugriovė 
\ ienas isz darbininku vos pra
dėjo kasti,, kad netikėtinai už- 
temino ant f^pato auksine 20- 
dolerine paeinant nuo 1836 me
to. Suklikodžiaugsmingai ve
dindamas savo •draugams, ku
rie pradėjo kasti 'kaup bepro- 
cziai. Viso lyg sziam laikui su
rado apie 500 doleriu —. dau
giausia pustrecz-dolerius, pen
kines, deszimtines ir dvi-de- 
szimtines
daugiau žmonių kasti, bet ne
žino ar ka surado ar ne.

aukse. Subėgo ir

PARDAVINEJO LAIKRASZ- 
CZIUS, ISZDALINO SAVO 
DARBININKAMS 100,000 

DOLERIU.
Pittsburgh, Pa. — Darbinin

kai “Pittsburgh Post 
”Sun” laikraszcziu kuriuos 
ana diena pardavė Arturas 
Braun del Hearst’o kompani
jos, iszxlali'iio savo darbinin
kams szimta tukstaneziu do
leriu kaipo dovana atsisveiki
nimo.

Braun isz jaunu dienu par
davinėjo tuos laikraszczius 
ant ulyczios, ant galo! vėles
niam laike pirito juos ir buvo

Pittsburgh 
laikraszcziu

>, ♦ ir

Įlocnininku per daugeli metu.
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ATSISĖDO ANT DRAUGO 
SKRYBĖLĖS, LIKOS 

NUŽUDYTAS.
Baltimore, M d. — Atsiscdias 

isz netycziu ant skrybėlės 
draugo, Jonas Kelley,
likos nudurtas ant smert 
d ranga 
metu, kuri poli ei je uždare k 
Įėjimo.

Ta va k a ra visi

I
H
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ia 39 METAS

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS SUGRYŽO PRIE LAU-
KINO GYVENIMO

SURADO SENOVISZKA 
MIESTĄ.

Odessa, Rosije.

savo
24 motu, 

poi
24 

v tl-
Tamosziu Ikibaurn

y

a. u t

vo užbertas;szulinyj,
Ori u vė

sius senoviszko miesto atrado

radosi 
vakaruszku, o kada Hoban ėjo 

savo 
ant jo

Isz to kilo barnis

prie automobiliaus rado 
dranga Kelley sodinti 
skrvbeles.
kuris pasibaigė mirezia drau
go.
60 ŽUVO LAIKE SZTURMO.

Johns, N. F. — Praeju- 
szturme kuris

žuvo kaip
ka i p szeszesdeszim'l s 

ypatų ir padare daug bledes po 
aplinkiniu. Buvo tai vio- 
isz smarkiausiu szturmu 

atlan'ke szi krasz-

y

St. 
šiam 
vieszpatavo 
daugiau

ezionais 
rodos

visa
na s
kokis kada
I a.

Pa. — Szi m tas 
nuo Hudson Coal 
užgriauto aszluo-

slenkant i

VAIKAS INGRIUVO 
IN KASYKLAS.

OI y pha ii t, 
darbininku 
Co., joszko
niu metu Jonuko Dambrauc'ko 
kuri užgriuvo žeme 
in kasyklas.

Jonukas su kitais vaikais bė
ginėjo po ulyezia Mooney, kur 
praeita sanvaite ulyczia in- 
griuvo in kasyklas ir tame'lai
ke kompanijos darbininkai irž- 
pyliinejo skyles, kad sztai, be 
jokio persergejima žeme vela 
pradėjo nusėsti. Draugai pa
mato kadtjonnkas dingo isz 
akiu, sukliko ir patys vos isz- 
sigialbejo panaszaus atsitiki
mo,
atsitiko, 
stengėsi

apsakė subėgusiems kas 
'darbininkai 
nelai minga 

vaika kuris guli po 35 pėdu že
mes, bet 
gyvo.

Norint s 
iszkast i

nemano jojo surasti

i r 4 metu, .atsi-

SZUO ISZGIALBEJO DVI 
MERGAITES.

Sunbury, Pa. — Mariute ir 
Jane MTalter, 3
Sėdo in luoteli ir iszplauke ant 
Susquehana upes. Vanduo nu- 
nesze mergaites apie myle ke
lio ir butu abi ėjos prigeria. Di
delis iszuo “Prime” szoko 
vanden 
dantimis, 
pre kranto,

“Prime”
ir pagriebiąs 

pritraukė
lodamas

pakol artimi žmonys nesubego 
isz luote-ir mergaites iszerne 

les.

in 
virvių 

luoteliu 
garse i,

y

NEATIDUODA PELENU ŽU
VUSIU ITALIONU.

Boston, Mass. — Graborhis 
Juozas L’Augone, uždare gele
žinėje ‘szepoje pelenus sudegu
siu Sacco ir Vanzetti kurie li
kos eldktri'kiuoti už žudinsta
ir neatiduoda giminėms, pako, 
jam neužmokes 700 doleriu už 
laidotuves.

Draugai mane pasiimti pele
nus in New Yorka ir isz ten isz- 
vežti in Europa, kur rodytu 
jeis po visus sklypus kaipo at
mintis po nužudytu “kankyto- 
ju”

Paskutines
Saceo-Vanzetti pelenu, nu- 
sprensta palikti puse pelenu 
tu j u vyru Amerike o kita puse 
bus pasiimsią in Europa del 
atminties anarkistams.

BUTLEGERIAI NUŽUDĖ 
200 AGENTU.

Washington, D. C. — Nuo 
, žuvo

del labo nuark i jos. 
žinios kasi ink 

pelenu

.—.I „ , „ į „    | , „ ■į,., .    -JL.....r...r.r|r  1t.

UŽBERTAS 40 PĖDU GILU
MO SZULINYJ DARBI-

NINKĄS ISZIMTAS.
Worcester, Mass. Darbi

ninkas Fred Lonneau, kurs Im-
40 pėdu

po žemo, buvo pagaliau atkas
tas ir iszimtas laukan. Po griu-1 
vėsiais jis i....1...... .....
valandų. Szulinio dugno jis ne ketyuto 
buvo perdaug prislėgtas, todėl u^Kljnima Kiistauspiie Dnios-

iszbuvo trlsdesziinl k.u,’io r,i,ei,lft <la 11,16vėsiais jis 
valandų. Szulinio dugne jis m,

iszliko gyvas 
slėgtas,

nors labai pri- 
iszliko

J
lodei iszliko gyvas, 

nors labai nusikaiikines. (L’dv- 
jis pa-kadtojai turi vilties, 

sveiks. F
SUBADĖ PEILIU UŽ 

PAPEROSA.
Philadelphia. Patrikas 

McAIeer, 30 metu, stovėjo ant 
kampo ul/czios, 
paiperosa. 1'nmc priėjo prie jo
jo nigeris Clem Coles, pareika
laudamas n ii o Patriko pape ro
že. I 
v ima

rūkydamas

Žmogus atsakęs pareikala- 
nigerio likos 'per ji su

pjaustytas su britva.per gerk
le. Norints nigeris pradėjo bėg
ti, bei ji myne 'žmonių sugavo 
ir atidavė in rankas policijos.

McAloer turi paezia ir kelis 
vaikus ir badai nuo supjausty- 
mo mirs. *

X

KANKINIMAS
KŪDIKIO

NELABA MOTINA KANKI
NO BAISEI KŪDIKI KAD 
GAUT DAUGIAU AUKU 

NUO ŽMONIŲ.
I

• Varszava. — 'Ant Brockos 
ulyczios stovėjo prie muro uba
ge su verkeneziu ’kūdikiu ant 
ranku. Tame laike ėjo pro sza- 
li Teofile Krzeminskiene ir 
priėjus prie ubages, norėdama 
jai duoti kelis skatikus, pradė
jo prisiži urinet vePkencziam 
ku’dikiui, kuris turėjo akute 
užriszta lsu skuduriu.

l'bage negale iszaiszkint nuo 
ko kūdikis taip verkia, o ka
da motore spiresi pažiūrėti kas 
jam yra ir daugiau žmonių ap
siaubė, ubage pradėjo neri
maut ir buvo labai susimaiszus.

Krzeminskiene ilgiau nelau
kus nuplesze skuduri nuo akies 
o susirinko žmonys pamate 
baisu regini. Ant kūdikio aku
tes buvo luksztas nuo rieszutc, 
po kuriam radosi didelis vo
ras, kuris buvo .baisei sukan
džiojus ’kūdikio akute.

Mat motina užriszo vora ant 
akies idant kandžiotu kūdiki 
kad tasai verktu ir tokiu bildu 
žmonys turėtu didesniu miela- 
szirdvste ant kūdikio. Nelaba 
motina likos uždaryta kalėjimo 
o 'kūdiki paėmė in ligonbuti.

prisiži urinet 
kuris

ubage

J

Jonas Donelly, Szv. 
paliko 
11,000

szimt meczio priesz

spauda
kad ten vienos Vo-

inve<limo prohibicijos 
200 agentu kuriuos nužudo 
butlogeriai. Agentai nuszove 
238 but lagerius ir szmuglerius. 
Tukslancziai agentu likos su-, 
žeisti per laužytojus valdiszkn 
tiesu.

“Rele;'

II Philadelphia. — M irusis 
kunigas
V e ro 11 i'kos pa ra p i j os, 
kardinolui Daugherty 
doleriu.

11 Moskva, Rosije. — Šovin
iai permaino Vladimiro kelia 
kuriuom varydavo kalininkm- 
in Siberije ant vardo 
Fm t ugi ars t u”.

11 Tomaszavas, Lenkija, — 
Žydiszki rabinai ne nori duoti 
szliubo merginoms kurios turt 
trumpai nukirptus plaukus, 
kvarbuoja savo lupeles ir 
szioja trumpas szlebės.

<T11
iszojus ‘pas kaimynus, užraki
no trijų metu anūkėli Jurguti 
Pleis, o kada sugry'žo, namas 
buvo sudegęs su vaiku.

11 Bukaresztas.
aresztavojo 3 Rumuniszkus ofi- 
cierius ir 40 civiliszku žmonių 
už sznipavima del Rusijos. Ke
turis isz ju suszaudc.

I1C-

Vineland, N. J. — Bobute

Valdžo

Iro upes arti kaimo Skutri, So- 
viatineje Moldavijoj.

Lyg sziai dienai likos atkak
ta. ape trisdeszimts akeriu tojo 
miesto. Taipgi surasta daug vi
sokiu naminiu indu, paeinan- 
cziu nuo scnoviszku Graikijos 

1 laiku. '
NEPAPRASTAS APDOVA
NOJIMAS GALINCZIAUS.

Madrid, Tspanije. — Juan- 
mus Belmonte, kovotojas Imliu, 
likos nepaprastai apdovanotas 
mieste Algire po nugalėjimu; 
trijų buliu viena diena. Iszski- 
rent pinigines dovanas, papra
timas yra,apdovanot i ingalolo- 
ju su ausimis užmusztu buliu, 
bot szi lai k atidavė jam ir uo
degas buliu.
SZLAPIAUSIA VIETA ANT 

SVIETO.
Voronež, Rusije. — Usmano 

valsczius ežia yra “szlapiau- 
sias” visoje Sovietu Rusijoj. 
Jame gyvena apie 10,000 žmo
nių, kurie per meta iszgcre 109, 
000 galionu degtines isz mono- 
poles, neskaitant tos, kuria pa
tys iszsivaro namuose. Už ta 
degtine jie valdžiai sumokėjo 
$40,000. ’
KARVE SUEDE PENKES 

ŽĄSIS.
Beilinas. — Kaime Staffels- 

teinc, arti Bromo, 
prasta karve kuri

nepaprasta karve 
stovėdama prie kulio 
staigai paliovė kramtyti szie- 
na, priėjo prie dėžės kurioje 
radosi deszimts žasu, kurias 
farmeris ketino ta ryta vežti in 
miestą parduoti. Karve sudau
žė deže ir pradėjo esti žąsis — 
viso suede penkes pakol far
meris neužtemino ka jiji daro.
JAPONISZKI BANDITAI 

APIPLESZE TRUKI.
London. — Smarkiauses už

puolimas Japoniszku banditu 
ant trūkio artimoje sostapile 
Tokio atsibuvo ana diena, 
szaudami maszinista, jojo pa- 
gelbininka ir pasažierius kurie 
pa<siprieszi ūda vo band i tams.

I * e n k os d e s z i m t s p a s a ž i e r i n 
likos paimti in nelaisvia tiksle* 
iszpirkimo. Specialiszki triikei 
likos iiszsiunsti su vaisku ant 
suėmimo banditu ir iszgelbeji- 
mo pasažieriu.
SENA MOTERE LEKIA PER 

MARES SU EROPI^ANU.
Upavon, Angliję. — Ilsz ezio

nais, Sercxlos diena su palai
minimu katalikiszku 'kunigu, 
croplanu iszleke k įmigai kszt ie- 
ne Lowenstein, motore turinti 
62 metus senumo su kapitonu 
Hamilton ir Minchin in Otta
wa, 
Ii u.

Paskutines žinios 
buk tasai eroplanas lyg sziam 
raszymui neturėjo jokios ne
laimes ir ketina atlėkti in pa
skirta vieta Ketvergo ryta jai- 
gu oras bus tin'kamas.

KULTŪRINGI VOKIECZIAI 
ISZŽAGINO KAUNO 

MERGAITE.
Klaipėdos Lietuviu 

pranesza,
kiecziu firmos direktorius (!) 
su savo tarnautoju begediszkai 
iszžagino atvykusia isz Kauno 

mergaite in- 
Mor-

apziuri- 
s, ežia 

žvėrys-Vok ie
nų-

KUOPA AKTORIŲ SULAU
KĖJO, RYJE GYVAS ŽU
VIS, SZALINASI .ŽMO
NIŲ GARBINA SAULE 

IR MENULI.

Lietuvis

na. Szi ta

turi ne pa
in vi i žąsie- f

I
szieno,

SU-

ki

Kanada, tolumo 2,920 my-

danesza

1[ Sugar Notch, Pa. — Alek
sa Muraga, 25 metu, inpuole in 
sena szlopa susižeisdamas ant 
viso kūmo. Po keliu valandų ji 
surado gyva.

11 Scranton, Pa. — Jonas 
Monsky, 24 motu inpuole in

ja i r 
ežiai

K lai pedon jauna 
t e 1 i g e 111 i s z k o s s zo i m y n os 
gaite vaikszeziodama 
liejo Klaipėdos apylinkt 

sustvėrė
savo automobiliu ir, 

vožė toli nuž miesto, atliko sa
vo biauru darbu. Mergaite pa
siskundė policijai, kuri užvedi* 
byla. Pretenduojantiems' iri 
aukszlos 'kultūros laipsni geda 
taip elgtis ir dar firmų direk
toriams; matomai, kad j u kul
tūra lai lik pavirszutinis apda
ras, kuris dengia lik isz vir- 
szaus žveriszkus instinktus.

AUTOMOBILIO 
KATASTROFA.

Kauno automoilis N. 124, va- 
Kauno Birsztono 

neatsargu-
ziaves rsz
link, dėlei szoferio
mo visu greitumu vykdamas,
nedavažiaves 2 kilometrus

ra-
2

Prienų, inleke in paplentes 
va. Automobilyj sėdėjo be szo
ferio dar du piliecziai: vyras Ir 
moteris, isz kuriu vyras gero
kai sužeidė sau veidą, o mote
ris prisitrenke. Automobilis 
pusėtinai apsidaužė.

I

PILIES PAMATAI NERIES 
DUGNE.

Sziomis dienomis rasta ak
menine tvora, kuri eina Neries 
dugnu skersai upe . Busią tai 
Kauno pilies pamatu likucziai. 
Bet klausimas, kurios pilies! 
Ar senosios Kauno pilies, ku
rios griuvėsiai dar riogso, ar 
buvusios priesz 500 su virszum 
metu Marienverdero pilies, ku
ri buvusi anuomet vienoje Ne
ries saloje. Apie tokios pilies 
buvimą tvirtina užsilikę seno
vės dokumentą. Marienverdero 
pilis, kaip rodo tie dokumen
tai, buvusi pastatyta 1384 me
te, bet ji vėliau sunaikinta; 
sziandien jau nebematyti ir jo
kios salos Neryje, kuria mini 
senovės rasztai. Dabar nusta
tysiu su valtele gaires, isz ko 
butu matyti, kur pamatai eina, 

smulkesnius

Kaltl-

o vėliau darysi a 
tyrinėjimus.
BROLIS NUDURE PEILIU 

BROLI.
Jukakalnio kaime Smalvos 

valscziui, Ežerenu apskr., prie 
pat demarkacijos linijos, pil. 
Makauskas Jonas peilio smo
giu nudure savo tikra broli. 
Nudurimo priežastis nuo senai 
besitese tarp broliu vaidai ir 
urnas nukovejo būdas, 
įlinkas suimtas.
SUSZAUDE PLESZIKUS.
Pavasari spaudoje buvo pa

minėta, kad sziu motu Kovo 
menesio nakti isz 23 in 24 die
na Liudvinavo miestelyje, Ma- 
riampoles apskrityje, žverisz- 
kai buvo pasmaugtos ir api- 
plesztos krautuvininkes pilie
tes Szapirene ir Vinsbergiene. 
Kriminaline policija iszaiszki- 
no, kad spi nusikaltimą padare 
vietos gyventojai jauni vyrai, 
broliai Antanas ir Juozas Gel- 
budai, kurie buvo atiduoti karo 
lauko teismui Mariampoleje, 
kurs nusmerke juos abudu mir- 
tin—suszaudyt. Nuteistieji esą 
buvo padavė praszymus Pre
zidentui pasigailėti, bet ju pra- 
szymus atmetus, szio menesio b 
diena vietines kariuomenes da-szafta Johnson kasyklosin 300

pėdu gylio užsimuszdamas ant lies Teismo sprendimas in Vyk- 
vietos. .... jvietos.

I dytae. I J

Kaunas. — “Lietuvis” ra- 
szo, kad nesenai praplauki* per 
Anykszczius isz Degucziu 
Szventaja, Nerimi, Nemunu — 
Kaunan keista ekskursantu 
grupe, susidedanti isz Valsty- 

Teatro direktoriaus
Sutkaus,
J urasziiuaitos, 
tislo V. Sipario, teologijos fi
losofijos fakulteto studentes 
F. Vilczinskaite ir moksleivio 
R. \rilczinsko. Plaukia jie vai- 
| | » J l (I 1 1 ZX/1 A 1 1 C1 1* fl 4 n ^9

Nežiūrint in tai,
lioni* dar ir neinsipnsejo, o jau 
ji* tai]) indege saules ir surain- 
hejo nuo lietaus ir vėjo, kad 
szitie dar nesenai graksztns ir 
kultūringi žmones, tapo pana- 
szus in laukinius barbarus. Ir 
u* tik surambėjo ju kūnas, bet 

invyko didele permaina ir ju 
sieloje. Tai]) antai jie neskaito 
jokiu knygų, laikraszcziu; 
seniai jau pamėtė dienu 
ežiu ir nebesiorientuoja nei lai
ku, nei erdve, nei vieta. Kada i- 
šia sulig paskutines mados pa
siūti ju drabužiai taip snply- 
szo ir nudryžo, kad liko pana- 

in Australijos
priedanga lūs. Keliauja jie pa
neigė visus kultūros bei civiii- 
zacjos patogumus; maitinasi 
vien priinityve medžiokle ir 
žaliava: žolėmis, lapais, szak- 
nimis; didesnes žuvis perskro
dė ir pakepino saules atokaito
je smėlyje valgo be nieko. Ma
žesnes žuvytes ir kitus upes 
gyvūnus ryja gyvais. Szalinasi 
žmonių, vengia apgyventu vie
tų, nakvoja miszkuose, pefkesc 
ir kur nors sunkiai preinamo- 
se vietose. Visi gerai plaukio
ja, nardo ir susiszaukia tam ti- 

Zmoniu kalbos 
Plaukdami lan

ko piliakalnius, senovės auku
rus, kapinynus ir atlieka juo
se savotiszkas primityvos pa
maldas. Savotiszkai klegėda
mi meldžiasi Dievui ryta sau
lei tekant, staugia 
saulei nusileidžiant ir

bes

>zus

A.
V. dramos artistes N.

V. dramos ar-

Juodoji Gyvate.
kad ju ko

krais garsais, 
nebe varto ja.

ne 
skai-

papuasu

szokius.
kad neiszv irsiu

Oi go

vakarais 
ekstaze 

pagauti atlieka kokius tai prie
taringus tikybinius 
Yra pavojus 
žmogėdromis.

Žmones vadina juos
nais. Ūkininkai nakeziai raki
na arklius, szeimininkes slepia 
nuo ju visztas, žąsis ir baugi
na jais savo vaikus.

Jei neiszbegios po miszkus ir 
pasieks Kauna, tai musu zoo
logams vertėtu jais susidomėti 
ir pravesti paralele kaip sunku 
yra isz laukinio barbaro pada
ryti kultūringas žmogus,
kaip greit kultūringas žmogus 

nuo • civilizacijos

ir

atsitolinęs 
pats pavirsta laukiniu barba
ru.

NEMUNO AUKA.
Birsztonas. — Vakar, apie 5 

valanda 30 minueziu ežia bosi- 
maudj'damas Nemune nusken
do vietinis ūkininkas Ramavi- 
czius. Lavonas lig szio nesu
rastas.

VAGYSTE.
Vakar isz Užsienio reikalu 

Ministerijos apie 4 valanda isz 
antro aukszto pavogė Ministe- 
rio prof. Augustino Voldemaro 
skrybėlė. Vagis stropai jeszko- 
mas. . .o. u >,
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MNBKBAI LIETUVISZKO 
Ai^DURIAUS IR KONZULUi 

I I ____ I
Lithuanian Legation, 

«C22 ie-th Street, N. W„ 
Wethington, D. C.

¥ 1 >
Lithuanian Consulate,

J į. A ¥>" >

Lithuanian Consulate, 
į XI Park Row, New York. N- Y.

Lithuanian Consnlate, 
608 So. Dearborn SL, Chicago, Ill.
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Ohajui legislatura padare 
naujas tiesas ir uždėjo taksas 
ant szunii, o kas szuni pavogs, 
bus nubaustas ant 50 doleriu ir 
daugiau, priek tam locnininkas 
szunies turi su juom pasielgti 
mandagiai, szno turi turėti pri
gulinti gyvenimą ir priežiūra, 

. o tieji szunes ka yra benamiai 
buna prižiurėti per miestiszka 
valdžia.

Daugiausia tas dalypsti szu
nes turtingu žmonių, bet retai 
rupi misi vahlžia apie vaikus 
vargingu darbininku ir strai- 
knojancziii anglekasiii, siratos 
slankiojanczios -po užkaborius 
didesniiiosia miestuosia, susir- 
gia. kuproti nuo darbo fabri
kuosią ir kitur. Ddl t uju su t vė
riniu nesiranda apsaugo’jan- 
cziu tiesu, tiesu darytoju aky
siu, tieji sutvėrimai neiržsitar
nauja ant atydos, kiek rūpina
si apie szunes.

Todėl no vienas vaikas,
vienas tėvas žiūrėdamas ant 
vargo savo 'kūdikio, tankiai 
sau užduoda klausvma: 
randasi tasai prižadėtas 
dinner pail.
na klausymas: ar negeriau Im
ti szirnim, numvletn Ameriko- 
niszku mil ijon im k u, ne 
jiumyletinu vaiku darbininku*

Akyvai apraazo tubus profe
sorių apie turtingiausia žmo
gų senoviszkuosia lai kilusia, 
kiiriuom buvo Krosus. Dovana 
kuria jisai padovanojo del Del- 
fijos, 600 metu priesz gimimą 
Kristaus, sziadien Imtu verta 
daugiau 'kaip 300 milijonus do
leriu t ^byriai s pinigais. Buvo 
tai piramides padarytas isz 
deimantu ir kitokiu brangiu 
žumcziu'gu; du puodus isz gry
no nukso kūrinusia sutilptu 5,- 
400 galonu vyno kožnam ir 
jiriek tam po tryleka doleriu 
kožnam žmogui mieste. Ir tai 
buvo tada, kada nesirado alie
jų szulinini,plieno trasiai, bnt- 
legeriu ir kitokiu laidu greito 
pralobimo.

no aukso kūrinusia sutilptu

Soviatineje Bos i joj ant kož- 
no szimto tukstnneziu žmonių, 
atima sau gyvastis liktai asz- 
tuoni, pagal valdžios suraszus. 
Daugiausia papildo savžudins- 
tas vyrai, o mažiausia moteres. 
Motcrvs atima sau gyvastis su 
pagialba truciznos o vyrai vė
lina pasikarti. Priežastis sav- 
žudinseziu yra permaina Rusi
joj, Svietine Karo ir revoliuei- 
je ir sunkus dabartinis gyve
nimas.

ne

» 1

“kur
“full

Uodui ar neužei-FIT

IO

kaip

Daugelis musu skai'tytoju 
praneszdami aipie mirti savo 
mylemuju laukia koki menesi 
arba du po palaidojimui, po 
tam raszo kad patalpytum apie 
mirti ir lakiotuv<*s. Redakto
rius nemaloniai priima tokius 
suvėlintus daneszimus todėl 
meldžia visu idant su tokioms 
žinioms nevilkint U, nes jaigu 
galima, daneszkite ta paezia 
sanvaitia apie viso'kes nelai
mes. Jaigu tojopraszvmo netji- 
laikysi'te, tai redaktorius bus 
priverstas visus 
mesti in guldą

nevilkint U,

daneszimus 
, jaigu žinutes 

yra per m* nėjusios langiau ka?p 
dvi sanvaites. Nerugokite, jai
gu žinueziu nerasite laikrasz- 
tyje kurias vėlai prisiunsite.

Keturi tukstalicziai metu ad- 
gal Babilone, vyrisZkas ne vai- 
įlinkas buvo vertas $21.1)0. Asi- 
rieeziai, Izlalieeziai ir Atėnai 
mokėjo ta paezia prekia už ne- 
valninkus apie 400 met u priesz 
Kristų.

Priesz Amerikoniszka nami
ne kare (Civil War), sveikas, 
juodas nevalninkas buvo ver
tas tūkstanti doleriu. Sziadien 
paprastas
darbininkas yra naudingiausiu 
ir brangiausiu žmogum ant 
svieto. Tieji kurie diriui Atne- 
rike už algas, isz<lirba ta voro 
irž 72 bilijonus doleriu aplanky
dami 150 bilijonu doleriu dar
buota. Tas tai iszaiszkina mu
su gerove ir gera darbininkisz- 
ka padejimia.

Amerikoniszkas

Ana diena Rhode Islam! vals
tijoj atsibuvo nepaprasta vin- 
czevone. Jaunikis yra grabo- 
riuni ir jojo tėvas buvo grabo- 
riurn priesz ji. C<*remonije maz
go moterystes atsibuvo ant vie
tiniu kapiniu prie tėvo kapo. 
Kada užklausta jaunikio del 
ko iszsirinko kapines aift vin- 
czevones, jaunavedis atsake: 
“Matote, asz tiek kartu buvau 
ant kapiniu aut viso'kiu liūdnu 
atsitikimu, kad ant galo nuta
riau nors karta ateiti ant links
mo atsitikimo...“

Jaunavedžiai, kurie nemano 
būti per daug linksmi savo gy
venime gali pabandyti pana- 
szaus budo. >
4

Kur randasi daugiausia auk
so ant svieto?

New Yorko randasi toji vie
ta, kur sukrauta keturi tuks- 
taneziai tonu aukso. Namas, 
kuriame tasai auksas vra su- 
krautas randasi ant Wall uly- 
ezios kuris yra paženklintas 32 
nnmarin.

Pro narna kas diena praeina 
tukstaneziai žmonių, liet in vi- 
dii tik labai rotai kas insigau- 
na. Isz lauko atrodo, kad tai 
yra paprasta

iždo departamento

dirbtuve. Bet 
koks gi Imtu iszrokaviimas fi
nansinio distrikto centre laiky
ti dirbtuve? Dalykas tame, kad 
lai nėra paprasta’dirbtuve. Ta
sai namas yra geltonojo meta
lo krautuve, kur isz viso pa
saulio auksas plaukia. Tai yra 
Amerikos 
sk v rins. t

Auksas paprastai buvo sinn- 
czianias New Yorko bankams. 
Bankai, negadedami sijirensti 
apie aukso verte, perduodavo 
Ji valdžios krautuvei. Krautu
vėje miksa siiltarpindavo ir už 
uncija gryno aukso mokėdavo 
$20.G7.

New Yorko krautuvėje yra 
sukrauta $2,297,000,000 vertes 
aukso. Priesz kara daugiausia 
aukso buvo Rusijos ižde — už 
$000,000,000. Pranei jos ižde ir
gi buvo beveik tiek pat aukso. 
Suvienytos Valstijos, žinoma, 
turėjo daugiau aukso negu Ru
sija, tik jis buvo sukrautas ne 
vienoj vietoj. Didžiausia tašyk 
krautuve buvo Denveryj, kur 
buvo $500,000,000 vertes auk
so. Bet penkiems -metams pra
ėjus po karo New Yorko krau
tuve turėjo keturis kartus dau
giau aukso, negu caro iždas.

New Yorko 'krautuve turi 
penkis požeminius skiepus, ku
rie po žeme sudaro penkis 
auksztus. Durys in skiepus sve
ria 00 tonu. Skiepu sienos yra 
neinmanomai storos, taip kad 
pleszikams nėra jokios galimy
bes iii vidų insigauti.

VAIKU DARBAS.
SUV. VALSTIJOSE

—rfKiekviena vnfs'lijd turi savo 
ypat ingus vaiku darbo instaty- 
mus. Tie instntymai stengia su
laukėti perjaimus vaikus arba 

tos nuo klarbo, nes *ap- 
mOky'klas iszauga be

moksliais, ju sveikata iszsibai- 
gia, ir užmigę tapsiu prastais 
dnibininkaus ir pilieczials. Vai-* 
kas, kuo geriausia 'dirbant, ga
li tik labai mažai prisidėti prie 
szeirnynos užlaikymo, nes ne
gali daug uždirbti. Kiekvienas 
melas mokykloje pagerina vai
ko proga gauti geresni daUba 
jam užaugus, ir Su v. Valstijo
se kiekvienas gali ingyti gera 
mokslą visai 'dvkiri.

Snlyg Suv. Valstijų immi- 
gracijos instalymvi, svetur-gi- 
mes vaikas, kuris atvyksta in 
Suv. Vailstiijns dar nesnlau'kos 
szeszioliktu 'melu, turi lankyti 
mokykla iki sulaukus szeszio- 
liklus metus. Vaflrttiju vaiku 
darbo insfatymai lieezin netik 
ezion-gimusins vaikus, bet ir 
immigrantus vienodai. Sekan- 
ezios sutraukos septynių vals
tijų instatymu aiszkiai persta
tų padėjimu. Sekancziose vals
tijose kur gyvena labai daug 
svet imtaueziu — ’Oalįfornijoj, 
lllimus, Massachusetts, Michi
gan, New .Jersey, New York ir 
I *00 nsyl vanijoj.

Vaikas nesulaukęs szeszio- 
liklu motu aniiaus gab dirbti 
sziose valstijose tik jeigu turi 
leidimą arba darbo certifikata. 
Szitas aiprupinimas nelieczia 
ekiu darbu ir namini dauba.

Vaikas nesulaukęs keturio
liktu metu negali gauti leidi
mą dirbti, ('alifornijoj ir Mi- 
eh-igan valstijose turi būti pen- 
kioli'kos metu.

Bet vaikas, kad nors ketu
riolikos arba penkiolikos melu 
(kiek reikalauta) negali gauti 
toki leidimą jeigu jis neužbai
gęs paskirta dali mokslo. (Kali
fornijoj turi užbaigti septinta 
kliasa; New Jersey, penkta 
kliasa. Kitos po n Irios, valstijos 
reikalauja, kad jis užbaigtu 
szeszta kliasa. Kad nors New 
Yorko vaikas mažiaus penkio
liktu metu senumo nega'l gauti 
darbo leidimą jeigu m‘iižbalges 
asztunta kliasa. Pnprasthi, vai
kas gali užvaigti viena-kliasa 
kas met ir prafle.idžiant szesris

mergi 
leido

met us

i

mokykloje užbaigęs
szeszta kliasa. Jeigu vaikas ne

visi iek 
<r

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
upeliuke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kimša vage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahano joje; 1

Ant antro floro Kllno Sztoro.
19 W. Center St. Mabanoy City

KANT1CZKQS arba glumlu knyga, 
paprastai* kietai* apdarai*. Preke |1. 

W. D. boczkaųskas-co.
MAHANOY CITY, PA.

- • -
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gabus 
metus 
k I lasas.

Vai'kas neturint szesziolika 
metu negali gauti darbo leidi
mą jeigu nesveikas. Turi paro
dyti daktaro certifikata kad 
jis sv(»i'kas. Tik Michigano to
kio leidinio nereikallauta.

Tik New Yorko ir Michigan 
valstijose • vaikas neturintis 
szesziolikos metu gali na'kczia 
dirbi i. Kitose valstijose nakti
nis darbas uždraustas.

Vaikas, neturintis szeszioli
kos ‘metu amžiaus gaili dirbti 
ti'k asztuonias valandas in die 
na (Kalifornijoj, Illinois, Massa
chusetts, New Jersey ir New 
Yorke. Michigane ir Pennsyl 
vanijoj gali dirbti deszimts ar
ba duvvnias valandas in diena.

Visose septyniose valstijose 
vai'kas turi lankyti dienine mo
kykla iki sulaukia szeszioli'ktu 
metu, tik jeigu turi darbo lei
dimą netur 'lankyti mokykla* 
Tie instatvmai nelieczia ne- 

v

sveikus vaikus, kurie dėl ne
sveikatos negali lankyti mo- 
kvklas. —F.L.I.S.v

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainlerlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitea, Gerklini* kosulį*, Plauti*, 
Sunku* atgavimas kvepo, KatariszkAs 
kurtumą* ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos persBttlimas, Užkimimas gal* 
vos, Įbz priszakio galvos skanumas. 
Neapmokama gyduole naudojama su

PREKE 26c. (užmokesti prbluskite

in
ai i užbaigt i

a sztnonius 
szeszias

t

stobetlna pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prbluekite 
pinigai* ne •tempomb). I**r**ta to 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA.

THE HAMPTON LABORATORY

P>8iaau<|oklte ifix tos stebėtinos <y- 
»S AaItIa niekia nvialrAduoba už tokia pjgla preke.
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Diena jau slinko vakarop, 
Medžiai, nuleidę szakas ir ty
liu ilgesiu susimasto žiurėjo in 
raudona, lyg kraujuose, 
leidžianczin saule.

Isz pievų, balu kilo tamsu:- 
pilkas ruktis.
Laukuose ir miszkuose skam

bėjo dainos.
Tolinu, gražiame, liekname 

beržo tupėjo juodas varnas.
Jis tupėjo susimastęs, pa 

niūros savo galva pakiszos po 
tamsiu, juodu sparnu.

Pasaulis juokias, kaip pražy
do pirmos pavasario gėlos, pa
saulis szypsos skaisezia saulu
te. O jis vienas savyj. Auksz
tam lieknam berže, didele sva
ja pina.

Jis piktas, kaip tamsiu nnk- 
cziu rudens vejai ir liūdnas, 
kaip kapai.

Jis skraido no taip, kaip visi 
kada pasaulyj vieszpataujn 
Ramybes Naktis, tuomet jis 
niekam nieko nesnkes, i su
skrenda placziais gyvenimo ke
liais.

Kada rytuose užgimsta die
na, — jis vėl auksztam, 
nam berže — svaja pina.

Isz pietų szalies, palengva 
iszsiskirste in visas puses, 
kaip garvežiai, plauke tylim, 
tamsus, juodi debesys.

Vakaru raudonoji paszvais- 
te geso. Po dienos dideles kait
ros žeme sunkiai alsavo ir, kaž

, nora-

•A n
——

best-

ir liūdnas

vieszpataujn 
tuomet 

nieko nesnkes

liek-

1

::?v

I

I i.
1 > ;

CARUSĮENE TEKES TRECZIU KARTU.
• ’ . ' " ' '' ♦ ’ I1’

po garsi nga.m dainininkui irMrs. Darata Caruso, naszl 0

♦z .,

ne! okiat pirma
kaip |wa^yd<» lorlfo«-fltyvos;-rhf-------
bar — tartum nuvytę pinavi- 
jos... '

Jos skaisezios, bailios plunks
nos buvo sutorsztoR tamsiu 
juodu purvu.

Ir ji szovo padangėn grau
džiai veikdama, bet neužilgio 
skrido atgal nuleidus sparnus 
ir ga’kjp krito in kriokianezias 
upes bangas. (J upes bangos 
gūdžiai kaukdamos, dau'žesi in 
kraut us,
paukszczio lavono upes platy
bėje.

ir greit nebesimato

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

I
j

lį

I

buvusi pati Ingramo, nuo kuri o-persiskyrė, dabar band vs t ro- 
ezin kartu žengti ant kdlio moterystes. Sziuoni kart su* Ame-

< rikoniszku ambasadorium Isz pa n i jo j, A'lė'ksandru P. Moore.

margo,jon pie-

ryt met i, juodo var- 
pirmas džiaugs-

tai balta gn'lbr 
von nulupt’.

Skaisl n 
no szirdv - t
mas suliepsnojo.

Juodas varnas kranksi lekia, 
juodas varnas 'žemen tupia ir 
iii gulbe 
szneka.

balta meiliu žodžiu

III.
keliais juodais, lyg

varnas. Jis

kodėl taip buvo liūdna 
mu...
Tuo tarpu kažkas 
priesz besileidžianczia saule ir, 
kaip balti pievų pūkai, nutupe 
gulbes.

Visos baltos ir nekaltos.
Kažka szneka, kažka mini...
Baltas plunksnas rasoj

maudo...
Sznokas, wmekafc, kaip mei- 

goles pabarolėj...
Visos linksmos, kaip sužydo vieta, kur try'kszta szallas 

pa vasary j gėlėlės, tik kaž ko

sumirgėjo

spur
gai op

del viena nuliūdus, palei beržu 
žalialapi, prausia-prausia bal
tas plunksnas.

Visos baltos —ji balcziausia.
Visos gražios—ji gražiausia.
Juodas varnas, kaip darželyj 

puikiausia gele, pastebėjo.
Varnas juodas žemen žiuri: 

balta gulbe seka. Balta gulbe 
žvilgsni meta — susitiko ju 
žvilgsniai, kada saule užklojo 
tamsus, juodi debesėliai.

Tyliam, liūdnam vakare 
juodojo varno szirdyj pražydi 
meile.

Ir pakilo didis vejas ir smiže 
debesėliai, tuoj nukrito 
dons laszai. Gražios gulbes bal
tais sparnais suplasnojo ir pa
kilo in padange, ramiame liūd
name vakare. • ■ ’

Juodas varnas gulbes lydi 
juodas varnas, 
kranksi, lekia žemen tupia.

H.
Pirmieji tekaiiezios saules 

spinduliai pažadino varna isz 
miego, 
sakes

)

van-

kaip beprotis,

ir jis niekam nieko ne
savo juodais sparnais 

modamas ilgai skrajojo, ilgai 
kranksėjo.

• I

Ir kaž kur jo siela veržėsi 
kaž kodėl taip liūdėjo.

Bet jis niekaw nieko nesą-
1

9

ke, niekam nesiskundė.
Ir jis galop nusileido ant to 

paties beržo, kur pirma syki 
pažino muiile. Isz jo krutinės

V 1 Ml • <« U andplauke ne daina, ne džiaugsr 
mas, — bet tylus ilgesio ir mei
les žodžiai, 
pasiūtusiai oszda-ma giria.

If

o jam ti'k pritarę
* t V’

Visas pasaulis jam atroji ka
pai: kur pirma žydėjo gėlynai, « a • • •
— dabar sziuksžlynas.

Jis ilgėjosi ir lindojo,, kaip
merguže žallio nitu vainikėlio, 
ir kaip tas kūdikis mirusiu sen- 

, su 'kuriais tamsia 
naktį sapne puota kele.

Tyliai szlamojo liepos, o ju 
žali latpdliai rytmeczio malda 
kuždėjo.

Skaistu rytmetį, lyg baltos 
alyvos urnai pražydo... Tai he

■ A-k k . V. »

gal volių,

Aalyvos ėkaisezioš pražydo,
i • ■ h#' F*'1, • <

nr

Rj I

I

Ir 
priesz 
tylus, tylus verksmas. Tai ver- 

>(>, o
prieszais

nuo to
sau lot e'k i

laiko, 'kasdien, 
'buvo girdeli1

k e baltoji guli
(■žiojosi 
upe.

Viena karta, kai tekejo rau
dona, kaip žari ja, saule, ji szo- 

in padange, bet jau atrodo

isz jos ty
li riekiant i

ve

iRzbalaamuoja ir laidoja mlruilua 
ant tuokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
ežia nuo papraacsiauaiu 1M prairti- 
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laldotuvlu, veseliu, krikettyniu h 
kitiem* paolTalinėjimama.

Bell Talafonaa 1171-M.

Lietuviuką* Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterema. Priei
namos prekes.

SIC IV. Nnrof* NU.MaKANOY CITY,
UOC MAliKICr m.,

TAHAQUA, PA.

I I i ■—■■Afciaa

PA.

M**

I Perkame ir Parduodame Lietuvos 

ir kitu Valstybių Bonus.
«

X

H
*

Debesii 
naktis, skraidė 
s'kraide ne taip, kaip visada.

Pasiutusiai ūždamas 
nais ir kranksėdamas
nutupe ton vieton, kur tryksz- 
la szallas, kaip juru gelmių 
vanduo, kur ankstu ryta, vėlu 
va ka ra 
plunksnas prausia.

Kada jis pirmiau tupėjo, 
auksztam, lieknam berže, liūd
nas, kaip rudens veju rauda,—- 
dabar linksmas, kaip pražydi* 
baltos alyvos, kasdien palei ta 

va li
ną vo 

Įdunlssnas prausia. *•
H'yliai dienos slinko pasaulio 

sukuriu.
Viena ūkanota rylineli, juo

das varnas, kaip vilyczia szo- 
ve in. padange: 
daugiau ne-pagryžo.
kur jis iszskrido — niekas ne

balt o

J'*

ji gulbe savo

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY (Dept. K) NĘW YORK

< r

duo ir kur baltoji gulbe

iszskrido ir
Kodėl ir

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- ,$--------- ;
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 

yru., gurinus negu .10-tas Procentas^ bu jokio . .
saugumo. ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
Hiinm kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

...pinigus
oi* * * O--------

Dekite savo

>• a

I
r

J'

žinojo.

BAL Bott

Žiūrėk del raudonos boles.
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Padaryti Angliakasiams

BAND

I

¥
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Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

“Ball-Band” gumines kurpes yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai.
Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva. 

1 111 •

Visi krautuvninkai juos parduoda.

5 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460Water Street Miehawake. Ind.

“Namas Kuri* Ižmoka Milijonu* Del RuMm”
Ė
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motina —

visi na-
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Prie Muszos
Saule pasislėpė už miszko. 

Vakarine blanda vis tamsėjo 
iki saulolaidžiai visai isznvko. 
Petras szi vakar buvo toks ne
ramus, kad ir po sunkaus die
nos darbo jo mėgiami, gardieji 
barszcziai netrauko jo prie sta
lo. Motina pažysta kiekviena 
savo vaiko žingsni ir, patemi- 
jus Petra esant ne tokiu, kokiu 
jis visuomet esti, klausinėjo ar 
kas blogo nenutiko lauke, 
neserga.

Nors jis stengėsi but papras
tu ir linksmu, sake, kad viskas 
gerai, bet motinos szirdis — tai 
gydytojas, kurio liga neapgau
na. Ji mate ka tai neaiszkaus. 
Ji mate savo mylima vaiko 
skausmo kankinama. Bet Petro 
užsigynimas tik tyliai liepėjai 
temyt. Jai, kaipo molinai, no
rėjosi klaust Petro, prispirt ji, 
kad pasisakytu, kas jam yra. 
Bet vėl motinos meile neleido 
kankint jau ir taip kenezian- 
ezia szirdi. Petra siege tik jam 
žinoma priežastis, 
nežinojimas.

Ji valde szeimyna, 
mai buvo jos rankose, bet eida
ma, užmirszdavo, kur beeinan
ti, ‘ka bedaranti. Viskas kritu 
jai isz jos ranku. Nei auksu ži
bantis Dievo Motinos paveiks
las jos neramino. Spaude ja lyg 
sunkus akmuo. Lyg nusidėjimo 
rvkszte vis vare isz vienos vie
tos in kita.

Petras stengėsi but papras
tu, valgė vakariene, vienok ro
dės, kad szauksztas jo rankoje 
buvo inbruktas jam pirma kar
ta jo gyvenime. Gardi juoda 
duona jam buvo apkartus.

Nors .Jonukas su inkvepimu 
pasakojo apie voveri, kaip 
sziandien 
Nors 
juokas skambėjo, 
artojaus lizdą, bet Petras nieko 
negirdejo. Visos tos grožės jis 
nematai Vioi> klaikus, paveik 
lai už uždangos tyeziojosi

Jo akyse szilta tamsa vis 
augo ir augo. Jis skubiai ap
leido grinezia, kad ant minksz 
to szieno pasilikus vienam su 
savo mintimis, pilnomis kankl- 
nanezio nežinojimo; kad su
laukt miego, kaip isztroszkusi, 
apvytusi žolute gyvybe žerin- 
ezios rasos.

Ne szilko maigytame audime 
Petras paniro žaliame, suvytu
siame sziene. Po jo paties dal
ge mirusios žolutes glostė savo 
szvelnurnu jo veidą, ji visa; 
glaudėsi prie jo, lyg labai, la
bai mylėdamos ji. Invairiu žo- 
lucziu kvapsnis liūliavo aplin
kui. Bet Petrui buvo sunku ir 
ežia. Szienas buvo sziurksztus 
ir karsztas; paszoneje kieta, 
arba galva spaude. O saldus 
artojaus miegas, žavingu sap
nu vystykluose, nuskrido la
bai toli su paskutiniais saulu
tes spindulinis. Prakaitas pin 
ve ji, galva kaito, 
puošė, tarytum, 
isz jo, dantis kaleno, 
klaiku. Jam rodėsi, kad jis jau 
girdi, kaip kas ten isz szieno 
gilumos at lenda. Tai nematyti 
tvariniai tik baisius nagus 
gniaužo ir tyko ji griebt. Nak
tine tamsa kibždejo nematytais 
reginiais. Ji sziurpas purtė. 
Kas dėjosi su juom, Petras ne 
atmine, tik pajuto, kaip nakti
nis vėsus vėjelis padvelkė in 
jo veidą ir dūkūs sugirgždeji- 
mas senu daržines duru jam

I 
ja gaude 

sidabrinis 
dabinant:

jo.

kietrtl '* Eesiglntidžiancžm ’ Cza pvUpelos 
ten p<

jos 1
prie jo tuno drugnuma. Jaute lauko, 
jos tanku kvepavima, krutinės
k i Inoji mani 1. Žydru tęs szirdis, žydinezios

* . .a • a * l m. . • • •

i balsas eina isz to. Ji sė 
pempes sveikinasi.

Oras pilnas žaliuojanczios

••BAuiaB** 
hhnkl I i I*H1

Ji sėdėjo riėilpytra
: mėlynos akys ž<

* H * Mm *

voveri,
miszke.

merga i ežiu

, nei inL 
rus: melynoK akys žemyn nu

li- leistos; storos geltonu plauku 
k i Inoji mani 1 Žydru tęs szirdis, žydinezios gamtos kvapsniu sruogosgriuvojaiantjoskak- 
tartnm, jo krutinėję plako. Dvi taip ir glosto gyvybe. O likimu tos, padarydamos szeszeli. Bu-
gyvybi apglobė viena vele, vie- galybe leisk man ir asz apleisti ves gyvenimo pilnas, skaistus,
na nieile^ v jenas neiszmat uotas 
troszkimas, ‘troszkimas paimt
• a a M M • a - •jos szirdi, kad’ Žydru tęs •kruti
nėjo plaktu Petro szirdis. Ir
lyg vcjulis, kuoinct tykutelial
suoszia, Žydrute prašneko:

— Pražudys rnniie, --.L.L 
nieku nekaltą mergelė*, pražu
dys mano tikras tėvas. O Dievo 
Motina, apdėngk mane savo 
begaline meile; atitolink ta

mano

begaline meile; atitolink 
graudžia ateiti nuo mano take
lio. Žinai, Petruk, mane teyns 
atiduoda už bankinio.'O,'kaip 
jis begediszkai Žiuti! Taip at
rodo, kad jis su manim nieko 
bendro neturi, tik vieh Su to
tu szi u degtine geria ir jie sau 
sznekasi vieni. Tos i biauriOs 

, lyg alkano žvėries dun- 
() Jėzau, kuris perėjai be

galines kanczias priglausk ma
ne! Kaip lengva butu visa am
žių būti verge, bet ne jo, ne 
Laukinio moterim. Verkiau 
szi va k a ra, 
ryksztemis nuplakta, 
iszvažiavo. Motute, lyg szesze- 
lis vaikszczioja, 
tusziui prieszintis .— žinai 
koks jis. Kaip tu geras, Petruk, 
kaip mielas. Tarpus ir skaistus 
mano žolynėliai tveria man ro
jų tavo meiles erdvoje. Saulu
tes žėrėjimas taip skaistus, t ar-

kad jis sn manim nieko

; t

i

nkvs 
t vs

bet ne jo, 
moterim.

kaip skaudžiomis 
kada jis

kad tik ' raudonas Žydrutes veidas da- 
Miela bar tik silpna atminti ' daro

priimk nors mano sapnits (So pusamžė eAybe, kuri be apsirl-
—T. ‘i* 1 ‘ kimo, buvo gėlimą pavadinti

Tuom tarpu kaimo kryžiai vį^ru. Jo ūsai, lyg tręigio kati-
2 1L K 21   • L'     I i • __ _  . . L . .4 i 4 V Ll' «k ' l a i < • i •

Plaukili abt'jo galvos Vedė ka-

savo gyvenimo laka, 
amžinai joje pasilikus, 
szventos tėvynės padange,' apie save. Szalia jos sėdėjotėvynės

savo skraiste!

jau buvo ’aprodyti. Būrys mer
gaičių ir berniuku sparezhu 
darbavosi: kas gėlos tvarkė, 
kas vainikus pyne ir netrukus a . e*’1 « a • a m.

kimo, buvo galima pavadint i t . MM ’ • •« . f '• . 1 r i
nOj buvOatsikis'Zo toli in szalis.
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kas gėlos tvarkė,

visi ojo in laukus kryžių rodyt. 
Jau buvo vėlyva nakties valan
da, kada visi atėjo ant senu 
kapeliu, kur po placzia vink- 
szna stovėjo vienas senas kry
žius; antra kenatve pakirto.

Vienas bernaicziu, 
kopecziukes, pastate jas prie 
likusio kryžiaus, o 
Szlamaite pasilipo,

neszos

Elzbieta 
persimojo 

kryžiaus ženklu pabucziavo nū 
kryžiuoto Jėzaus paveikslo ko
jas. Pradėjus vainikus del i or, 
raisziot, ji sako:

Dievo 
kaip asz atmenu

muka per

ra — kidkvibnas už shvo t ei
% [ 'k I ’ I \ ' t ’4 ’ f Į f 1 * 1 L Į ’’ I 1 l| '

Aės. PrysZėkibiai stengėsi pasi
savinti pakabszi ir žemesnius 
plbturi. O žemutiniai vėl karia 

2- barėsi ii 
pryszaki. Akys jau apšiblausi 
nuo sutartdviu aplniktymo 
Liežuvis p'yhesi. Žodžiai mai
šosi ir daugumas jo Alingo gy
vulio Snniurzgime. Balta Žy
drutes ranka trukeziojo', kad 
pasiliuosuoti isz jo rankos. Su
žieduotinis, pasviros prie senio 
Upeno, rankoje laiko bositeles 
knojanti degtines stikleli it gy 
resi:

vo Už savo teises

i
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— Viėszpatie, 
ihusu maldas, o praszyrnas mu
su tegul pas tave ateina. Viesz- 
patie, iszklausy<k...

upeje siūbuojant

MMMMMb

iszklausyk

/
j___ ------------------------ - ------------------------- -—~~
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skalauja dvi

— Szi ta 
kelis metus, 
buvo Žydrutes dalis. Kiekvie
na vakaru priesz szventa Joną, 

ji rėdydavo.
jos nėra jau muse 

tarpe, tat asz patarnausiu Die
vui už ja.

— Asz manau, Žydrute jau 
neberedys jo, nes ir szi vakaru, 
maeziau ,atvažiavo jis, szneke- 

si, vien tavo meile dūsuoja. Ir'įjo Agota priduodama žolynus.
v — Maeziau ir asz, gaila 
mergaites.

-t— Ar bent nepavydi

nedrvsta te-
tr

prieszintis .—
szi kryžių tik 
Sziandien

Turiu gyvenimą,

virvagaliu

sztai matan, jau atslenka, jau 
arti, tamsi lyg pragaro dugnas 
juoda siena — mano nelaime, 
mano vargas. Amžinai užges 
man Vargszei skaisCzioji saulu
te. Be laiko nuvvs žalios rūtos 
ant ;m|no kasu; užbles mano 
laime ir be rupesezio dieneles 
pranyks, nuplasnos in nesu- 
gryžtama szali, apleisdamos 
mane knncziose ir aszarose.

Greitu žingsniu dienai atei
nant, •storos klėties durys leng
vai užsivėrė paskui Petrą.

Petras, lyg sumiszes, lyg pro 
to netekes, tai sau vienas szne- 
ka; tai, ka bedirbdamas,
kels* ranka, ir ‘užmirszta, stovi' 

isz valandėlė nepasikrutindamas.
Vidurdienio skaistumas — jau 
tamsi naktis. Lyg žvėrelis pa- 
szautas savyje dejuoja. Petro 
szirdi sklydina kaneziu, szirdi. 
taip gausiai iszpuoszta erszkc 
ežiu vainikais, jei bent tik tas 
supras, kuris mylėjo ir kentė
jo už tai.

Atėjo ir seniai laukta dienr. 
priesz szventa Joną. Teviszke? 
mergaites ir berniukai tarės* 
eit in Pasvali in atlaidus. Jiem 
rūpėjo netiek senas dievnamis

asz,

pa-

-t- Ar bent nepavydi, kad 
hydrates vestuvėse, tikiu, pa
sišoksime, o ne tavose, — vy- 
riszkis juokavo.

— Ir labai pavydecziau, — 
tarė Elzbieta, — kad tik mam- 
pavydas ka gelbėtu, nes gailu 
geros drauges.

— Ko gaila? — Kita insi- 
kiszo, — ar kad ji bus turtingo 
vyro moteris, pilnuose namuo
se szeirnininke ir visu valdono?

— Tai jeigu tau Oilyt, taip 
rūpėjo szeimininkes lizdas, tai 
ko tu nėjai už to Baltraus, ku
ris važinėjo žiema pas tave?

— Nejau,

— Uoszvi, asz tau sakysiu, 
tu senas žmogus, žinai ir matai 
kad asz nesu koks driskius, 

kaip stiklą, 
turiu gražius gyvulius, gerus
padargus. Tavo duktė už ma
nos — kaip už muro. Nu, kas 
be ko, jei kuomet szolme prasi
kalstu, galima su 
trupueziuka apdrožti; tas kau
lu nesulaužys; jei bent koletą 
Petnycziu mėlyna pabus. Turi 
paezia, turi ir valia ant jos.

— Kaip ne, žente, kaip ne, 
— tipenąs Laukiniui 
nėjo.

prita fi

vau.
kad kvaila bu-

— Nepikžodžiauk, mergele 
— kalbėjo Antanas — dėka vok 
Dievui, kad protą prisiuntė, 
nes butum pardavus kaili, kaip 
kad asz pardaviau teliuko sku 
rele Gerszkiui pereita žiema.

— Nemanau, kad Žydrute 
už jo eitu jeigu valia turėtu, — 
Elzbieta atsiliepe.

— Kas tau eitu u z tokio
ežio.

Szventoji teveliu valia
ant Ijcvenes kranto; nei gran- daug jaunųjų pražudo, — kaž-

kas atsake.
Senas kryžius skendo vaini

kuose kuomet Elzbieta vėl žeg- 
suplaukusiomis isz Įnojo save ir pabucziavo muko- 

kojas. Ji nulipo nuo kryžiaus.

O ten knin
kus szaipesi 

Darėsi

dus kamendoriaus pamokslas, 
ne tiek giesmininku gražu su 
turtinis giedojimas, 'kiek pasi
gėrėjimas i
atokiu aplinkiniu kaimu minio
mis. Bet vakaras, ] 
greit, greit ateis, 
mu, aiszkiai žadėjo labai daug 
smagumo. Nevienas si
žodis, tai skaistuoles, tai links-1 jnute Zydrutes nebuvimą;
rno draugo pasiekė ir Petro, 
nes jis tik ir buvo smarkiausiu

— Jog tu savo mergei kos 
neduotum už manos, jei asz bn- 
cziau kokis apsileidėlis, ar ne?

— Asz matau, kad tu, žen
to, turi vyro galva ant savo pc- 
cziu, tai ja tau ir atiduodu.

— O mylėtis, tegul kvailiu- 
mylisi — sznekejo Laukinis in 
seni Upena, vis artyn prie sta
lo linkdamas po nasztos sun
kumo nuo iszgertos degtines.

— Czia reikia gyventi ir 
del tokiu szposu nėra kada 
gais^ti. Ar dabg kartu klausi 
-»zunies, kaip jis tave myli? Ne 
loja kada reikia, 
sergsti namu,
neklauso, nu ir duodi in kaili, 
nes jo valdonas, duoda 
duona. Tai ir czia taip, uoszvi.

Tiesa sakai, žente.
Žydrute drebėjo, 

szos lapas del 
Szaltas

na keži a ne
ar sziaip t aver

jam

Ji mate, kad nėra 
ja iszgėlbet 

kuomet pats 
parduoda, 

ji mintimis prie 
, augi-

kaip apu- 
savo ateities, 

praka itas sud rėk i no 
jos veidą.
esybes galinezios
nuo tos ateities, 
jos tikras tėvas ja 
Ir skrido 
Szvencziausios Motinos 
nusies sunu-skausmu vainiko
Jezu. Meldo pagalbos isz dan
gaus augsztybiu, nes ateinant: 
diena jai leme versme žaizdų, 

kuris jau Į Visi sukilo eit namo, nes szven- Į kurias tik grabo lenta gales I A _ 1 1 1 • I • ii
savo gyvu- tas darbas, darbas, kuris neap- Įiszgydyt.

Pasaulio motina, nuliu-

NUŽUDĖ SAVO MYLEMA.
Mrs. Mary Waite, kukorka 

ant laivo “American Trader”, 
in’pyle karboliues ruksztics in 
burna savo myiemo Lewis’o 
Ei she r, 
kuris nuo to mirė -baisiose kan- 
cziosia. Motere <likos areszta- 
vota kada ‘laivas atplaukė in 
Angliję, 'po tam nusiunsta ad- 
gal iii Su v. Va 1st. ant teismo.

» t
------------ -- -. .. . ■ . _ . . . i 

baus. Bot kažkas jo szirdios gi
lumoj praszncko in ji:

— Te nepakils tavo kerszto 
ranka. o

Ir Petras greitai nuėjo tolyn.
Jo akyse stovėjo gyvas mie-

savo 
laivinio inžinieriaus,

los Žydrutes paveikslas priesz 
neteisu teisina, kuris ja atiduo
da pražuvimui.
greit, neklauso saves, 
eina. Nei laiko tokiam klausi
mui nebuvo. Garsus artimas 
vandens užimąs nuo lietu pa- 
tVinusioje Muszoje ji trauke. 
Paupyje vešesne oro sriove ji 
prižadino. Petras skubiai atri- 
szo valtele nuo medžio, kad su
sitikti su vandens smarkumu, 
pergalėti ji ir po nuovargio už
migti. Vilnys pagavo valtele, 
lyg skiedra, ir smarkiai nesze 
ja ten, kur ji, skubėjo. Petras 
jautėsi esąs smarkiu bangu 
valdonu, nes anos jam tarnavo. 
Siūbavo, nesze ji, nes jis licpc 
galingam vandeniui tai daryli. 
Bet ve jau nebetoli; jis girdi 
vandens verkimą tai juoką, tai 
keista žaidimą.

Tai sustaugia, lyg 
krutinę; tai

Petras ėjo 
kur jis

lygi

bosi

vanduo ' perkūno

i

IVilnims 
priesz jo akis ant vandens kil
nojosi žmogaus kūnas. Plaukai 
driekėsi ant vandens pavir- 
szio, lyg tos ilgosios žoles, an- 
ganezios ežero dugne. Iszsižio- 
jės, gerkle pilna vandens; van
duo vis plauna,
perliniu dantų eili. Akys laba?' 
praskėstos, baisiai žiuri in se-1 
na Galini. Žmogus atsikvoto-Į 
jes, tris kartus peržegnojo nuo-1 
deminga auka ir, 
szirdimi, skubiai 
džiu liūdna 
Jono ryta.

Lėto vejalio dvelkimas atno
sze po sumos Pasvalio varpu 
sutartines. Jiems garsiai pri
tarė, vienvardis isz Krinczino. 
Tuomet Petro draugo jo duo 
bei atbede pirma veleną tarp 
placzios vinkšnos ir seno kry
žiaus ant Teviszkes kapeliu? 
žolynu lapai ir žiedai vaini
kuose ant seno kryžiaus nuspė
jo nuvysti, kaip jauna Petrą 
uždare jo amžinanie gyvenimo, 
gausiai apvainikuodami jo du
ris.

Dabar kas metai jaunuome
ne rodo Petro kapa ir sena kry
žių. Kaipo ženklas Rudnios at
minties po jaunikaiezio, ant jo 
kapo auga du pasodinti dieme
džiai, kurie per amžius ilgisi 
žiedu, tolygiai jaunam Petrui 
ant visados užmigusiam meilei* 

; ilgesyje.
Nuo to laiko szvento Jono 

nakti nėra atsistojusi žmogaus 
koja — nei teviszkieczio, 
isz apylinkes — ant Teviszkes 
kapeliu po senu kryžiumi. Po 
vakariniu gaidžiu, kas metas 
szvento Jono nakti, keliasi Pet
ras isz kapo ir eina linkui Mu
rzos, kur jo valtele, nors ta ne 
laiminga diena tap sudeginta, 
laukia jo prie kraszto. Petras 
sėdasi in ja ir smarkiai iriasi 
tiesiog in verpetą, bet jis jam 
jau nekliudo. Lygiai pusiau- 
naktyj jis ateina ir vandens 
pavirsziu sklysta jo daina, ku
rioje jis tai verkia, 
giasi:

Žydrute, žvaigždele,
Skubėk, asz laukiu;
Ateik, szirdele,
Atbėk, asz szaukiu.

Kam ten kentėti, 
Be laiko džiūti, 
Rasoj žydėti, 
Ateik czia būti.

Verpeto dausoj
Liuosai skraidysi;
Nakties tamsoj 
Ju neb’matysi.

skaudamu 
nosze in so- 

naujiena szvento

I 

I 
i I 
?

*

v •

ne i

tai džian-

BALTRUVIENE
Pasiliko nuo praeitos nedėlios, 

Kelios naujienos, 
Tai turiu viską išgiedoti, 

Nieko nepalikti.
Vienoje vieloje 'buna mergina, 

Tai jau zbitku ganu. 
Žilo plauko sulauksiu. 

Su tuom jau gana, 
Ba isz liežuvio gyvena, 

A ploja <lava<dnus vyrus, 
Kad ir tikrai gerus, 

O tai daro isz piktumo, 
Paprasto pasiutimo.

♦ ♦ *
Jaign in kur neprašo, 
Tai su lazxla iszpraazo, 

Lietuviai mėgsta 'landžioti, 
Ant visokiu susirinkimu 

nepraszyti.
Keli nuoi'inpino pas kokius, 
Ant Veselkos pas paliokus, 
O ka ? Gavo in kaili gerai, 
Ir skylių in galva pridarė 

nemažai.
Po Veselkai kelis su- 

aresztavojo,
Tai bausme po 28 dolerius 

paklojo, 
Geriausia nekiszkitc nosi 

in kur nereikia, 
Tokiu vietų kožnas tegul 

apsilenkia.
♦

I

*

i

•i

♦ ♦ ♦

Kur apie Manito'bi 
Ant farm u tdli, 

Du bedusziai atsirado, 
Lengva gyvenimą atsirado, • 

Po farmerius slankioja, 
Ka nutvėrė tai vagineja, 
Gyvulius vogė ir pjovė, • 

Ede patys ir kibiems pardavė, 
Ir ant galo farmeriai viena 

isz vagiu nutvėrė.
Virve ant kaklo užnėrė, 

Po medžiu pakabino, 
Biski kojom pajudino, 

Ir atliko, 
Duszia kūne paliko, 

Antras pamėtė ‘butines vieta, 
Iszsrbostino in 'platu svietą, 

Ba kad Imtu sugavę, 
Butu ir tam virvete davė; 
Su bedusziads vis taip 

atsitinka, 
Konia kožna nelaiminga 

mirtis patinka. 
♦ ♦ ♦

Svetįmtaucziai szventes pri- 
derencziai apvaikszczioja, 

Namie sėdi, po urvas 
nesivalkioja,

O pas Lietuvius, kuo szvente 
yra didesne, 

Tuo garsingesne;
Be pesztyniu apsieiti negali, 

Kaiip tik -pasigėrė tai valį. 
Ana Nedeldieni vienam 

dantys iszbelde, 
Argi tai ne buvo szvente saldi!

Nuvaiko vienas in saluna 
nuėjo, 

0 vaikine pinigu neturėjo, 
Iszsigere, Užmokėti jie norėjo, 
Ir sau pbr durie laukan ėjo. 
Saluniinkas revolveri tvėrė, 

Į Ir per duris isze i liauti szove, 
Tuom 'kart motere pro 

saluna ėjo, 
Vos ja ant vietos nepadėjo, 
Buvo tai “intiligentoa’ipati, 
Kuni turėjo dideli iszgasti. 
Girtuoklis nekliudytas sau 

•' -iszejo, 
In kita saluna inejo, 

Bot 'kitaip jam tenais 
u'žtrytavo,

Į Per,galva su stiklu gavo, 
Ir da daugiau triksu turiu, 
Kita kart pasakysiu, 

da'bar negaliu.

mirties 
trinktelia, 

kanuoliu szuviai; tai vėl, lyg 
girios giesmes atbalsys, suvai-* 
toja, dideliam verpetui 
darant.

c • i
Stiprios Petro rankos valde 

irklus, kaip aras sparnus pade
besiuose. Galingas vanduo be 
paliovos skalavo in valteles 
krutinę ir verpeto melodija 
tukstancziais balsu slinko vis 
artyn... Petras drąsiai prieszi- 
nosi, bot vanduo-eme ji in savo 
nelaisve. Ir sztai priesz Petra 
regykla:
smarkumu puola in tamsia be
dugne. Tai staugdamas szoka 
auksztyn, tai vol krinta atgal. 
Vienu akies mirksipu Petras 
dingo baisiame sukuryj. Valte
le, kaip lengva skiedra numoto 
toli in szali, tik Petra vanduo 
sau pasiliko...

Kuomet laksztingale dėjo 
malda ant Auszros dievaites 
aukuro Galiniu sode po sekly- 
czios langu, senas artojas jau 
nemiegojo. Pauksztelio cziul- 
bejimas sznekejo jam apie at- 
beganczia szvento Jono diena. 
Kėlėsi senis isz lovos, vilko

paemes

Ateik, Žydrute, 
Szirdele laukia. 
Sudiev, auszrute 
In kapa szaukia.

Viskas gyvenime bėga savais 
takais. Viekas mainosi. Senos 
žaizdos užgija, užleisdamos 
vieta naujoms. Tik Žydrutes 
szirdis liko ta pati, be atmai
nos. Ir kiekvienas Musuos van
denėlio suszlamejimas, Žydru- 
tei priėjus prie jos, skaudžiai 
veria jos szirdi žibios, aszaros 
rieda per anksti suvytusi, 
tados skaistu jos veidą.

lenkiamai metas isz meto atsi- 
kambiihJ kartoja, buvo užbaigtas. Visi dusiuju užtarėja, priduok man 

m menkai drėgnos žemeles dul- 
buvo ir to mielo gyvumo jau- kei, daugiau jegu, kad asz ga- 
nuju szirdyse, nes ir Petro nc-|leeziau ramiai priimt ta baisu 

teisina, kurs su szventumu bus 
i sziai paskutinei 

nes Petras buvo visu mylimas I tamsiai naktelei praslinkus, 
jo vakarus priesz szventa Joną, Į *r J° nebuvimo priežasti jie nu- Kaip saulute gražiai užžiben,

smagumo.

sueiga szirdis. Sueiga be Petrol buvo. Visi ta jauto, tik nei vie-
vistiek, kaip sakalas kletkoje. |nas nedryso apie tai szneketl, padarytas

Teviszkiecziai gerai pažino-

minios, mano sesių ir broliu 
Elzbut, vesk, — kažkas I aikyvaizdojo, atiduos m^ino in 

ten isz būrio suszuko. Ir skar- pražūti. Ir tavo namuose, o Mo- 
Va'karino prieblanda jau don- Pus» IMus Elzbietos balsas pa- Įtina, padarys ta melaginga ak-

, | 5 Norėjo ji pakelt akis prie 
palvdo-1 Stebėjosi girele, kuomet galin- kybanezio ant sienos paveikslo,

nes kiekvienas tokis vakaras | mane, 
daug žadėjo, o 'dar daugiau 
davė.

o 'dar

go bangnojanczia Musza, žalius Išklydo po placzius, žalius lau- Į ta po tavo akiu.
laukus, kaitna. Pradingus pas- |kus; Czia visas būrys pritarė, 
butiniams saulutes i
vams, kurie dar valanda rau- balsas pasriuvo isz jaunos prie Marijos szirdies payeiks- 

■____ _ ______nuėjo ir kaimo mergaites krutinės, dra- lo, kad melstis mintam, prie jos
menulis ten kur toli per melsva fi‘a’ atsimuszdamas in jos sle-Jkad tik jai savo atiduot, kaip
donavo vakaruose,

primine, 'kad jis jau lauko, dangų. Užstojo naktis. O, kas pininga szlamesi.
Petras ėjo, lyg dvasia, lyg de
besėlis, vėjo neszamas. Ėjo tie
siog per kluoną,
Klėties dideles, dvigubos du
rys sulaikė ji. Lyg burtu galy
be — urnai stojos priesz Petrn 
tamsi ketvirtaine praperszrt, 
kurioje jis tamsios nakties vysi 
tykiuose inžiurejo balta statu
la. Nuszvito jo akys, nuslinko 
sunkumas nuo skaudamos szir- 
dies. Žydrute prigludo prie 
Petro, apkabino ji szvelniomls

per tvoras.

isz lovos, 
szvarka ant saves ir, 
dideli rožaneziu, poteriauda
mas, ėjo apžvelgt, prakaitu su-, 
vilgytus žemeles vaisius, pasi
gėrėt ju žvilgesiu. Kada pir
mieji saulutes spinduliai iusi- 
reme in Krinežino bažnyczios 
szona, baltas dievnamis gra
žiai spindėjo po raudonu stogu

PAJESZKOJIMAS.
•I ________________■______

ki-

Asz Juozas Petruszis pajesz-.
kau Jievos Baberokiones, pir
miau gyveno Shenandoah, taip | 
gi mano szvogeris Juozas Mi
kuckis, Vincas Del niek i s, Juo-

pro Papivesiu miszko kampa. ?'as Martisznnas, ir J. Bepirš
tis; jie visi pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y., dabar neži-

nuėjo ir kaimo mergaites krutinės, dra- lo, kad melstis mintim, prĮe jos
I 

netikėtai lange sutiko Petro 
akis. Jos žėrėjo, kaip dvi ag
ni. Jose szviete begaline meile,

Tavo tik viena asz mylėsiu, 
Kol juoda žeme neužbers.. 
Turtu brangiųjų nuturėsiu. 
Jos szir,dis dangų man 

atvOrs.
Klause laimingųjų dainos Į tamsu. Už valandėlės atsikve- 

tojii fiudnui'tni0jiiokinHi, 'kva-Į platus laukai, klauso jos didis pus, ilgai in langu žiurėjo, bot

mate ta nakti Teviszkiuose, 
Lietuvos padangoje, tas mines 
ja iki pilkos žemeles dienu. Ap
linkui tamsu. Dienos kaitra 
pakeitė vos dvelkiantis vejalis. 
Galinio liepose gegute tai vai

jos dege baisiu kersžtti. Žydrti- 
te aszaromis apsipylė. Lyg kas 

'cja susmaugė, akyse pasįdar
I 1 W< U 4 1 M

>1
I

- i J Petro szirdis smalkiai I
Atviras, teisingas Petras pir- plakti, kumszcziai kietai snsi-

toja. Laksztingale Žydrutes dangus, tamsioji naktele kjau- Petro tėn jau bebuvo.
• •__ 4/va * * ’ *4 ’ Id Pfttrn smirdi a «mnrl eme

Senis Galinis ojo takeliu, 
dancziu tarp gražiu pasviru-

VC*
Ritintu % %» j j *«f n i ■ ■ ® •

siomis varpomis rugiu linkti? kur. Meldžiu atsiszaukt
Muszos. Lankas pūgai Musza f
> '« L • « a * < r W a a <*. * a 1dtiekesi toli in pryszaki ir at
gal. T^aszios žoles lapeliai Ir 
invairiausi žiedai spindėjo ty-^ 
ros rasos laszais.'Gėrėjosi ryto 
saulute ir pati Musza, sulaiky
dama kvepavima, 
khip sidabrine - rasele nurieda 
riuo vieno lapbljo ant kito.

klausos},

darželyje verkia ir juokiasi 1)c 80 jos._ 
paliovos.-Tai vos girdimas, už-T ' 
mirsZtantis ^ivnmvivn.»•••■• —-— <--- ~ |

aidėjimas. Tai vėl suszvilps selino prie lango pažiurai, .kas iszlaikys priesz ji jis snhaikins szoš kranto. Jo senos akys pa-
lėtas giesmeles ma karta savo gyvenimo pri- gniaužė ir, rodėsi, siena nebė- 

*  1   .!1 Lnllma nrln Innffft TintfillW! Izn*. itt7.lnik.VR Si ilR flVlhnilrin.Qaiuejimas. xai vei miszviiys | 
szinitai ju besjliejancziu, besi-

Aiit adreso. (lt.

Senis Galinis greit traukos4
atgal, kuomet priėjo prie Mu-

.ai 1 ' a

dėdąsi szviesioje grinczioje. Jo’ta szlykszczia esybe įr ėeha jo sželusiai insmigo in tipe ir, 
se-

jncsru, upKiiojno ji szveiiuoiiiis bzhiiilul ju ucsjiicjuiiuam, wrm- ..........o--------tf ” ; * \ -J. . iii. . . . ‘
meiles rankomis. Petras jaute ’mainancziu garsiam skambesy.’1 akys atsirėmė tiesiog in Žydru laimes pardavėja skaudžiai nu- baimes apimtas, sumiszes, j

/i

f .
♦ SI

t

4M

į

i t

. J
Joseph Petri k,

68 Main Ave., 
Passaic, N. J.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETŲ VISIKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 
w

Laidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikea- 
tihlu, veaeliju, paalvažlnfijięio ir t. L 
tad W. Centre Si., Mekenoj Cily, Pe.

■ I D .
'ik.

Pasamdo
6 6 6

yra tai racaptaa 4al 
Szaloiio, Grippo, Malaria, 
Plu ir Tultinio karančio.

UimuBsa mikrobą*. — Aytiekoto
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Pinpa diena Rugsėjo — 
peptem'berio.

— Panedelij pripuola Ame- 
rikoniszka szvente “Labor 

(DnCbininku Diena).
Vakari jos vaikams bai-

szvento
Du v * >

gosi.
Sziadivii

SHENANDOAH, PA.
* f

Isz .Lietuvos.

H
i I

į
I

paskutines 
ftztoi ninku vakacijos.

— Sesers Szv. Juozapo pa
rapines uiokslainos atvažiavo 
užimti dinstus Ketverge.

• — Visos Rend i ngo kasy
klos szioje aplinkinėje sustojo 
Seredoje ir nedirbs lyg litai- 
ninku ryta. Lehigh dirbs ly 
tolimesniam paliepimui.

— Politika verda. Kandi
datu daugybe ant visokiu ofi- szv. *

Lietuviai privalo laikytis nial Ic.mis.

— Paulina Radzevicziene, 
300 N. Gilbert uli., nupuolė 
nuo gonkeliu iszsinordama ko
ja. Likos nuvežta in vietine li- 
gonbule.

— Juozas Pavlovukis, 316V«j 
likos už

puolanti anglį 
Shenandoah kasyk losią, kada 

Velionis paliko 
paezia, ketures (lukterės ir vie
na sunu.

W. Columbus uli 
musztas per

state propa.

»»
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Tamaqua, Pa. f K n u. Kle- 
vinskas aplnike liūdna žinia 
buk jojo motina Katre Klevins- 
kiene, (»0 metu, mirė (’aimlen, 
N. J., po trumpai ligai. Laido
tuves atsibuvo

. Jurgio ba/nyczioje su pa-

r
■

■

Ji ’įi ■

SU.
ir balsuoti už savo tautieczius. 
Nominacijos szimet pripuola 
I tarniiCke *20 diena szio mene
sio.

— Paszventinimas mergai- 
cziu katalikiszkos akademijos 
(gininazijos)Fountain Springs 
Pa., (arti Asblando) atsibus 11 
Septemberio, 3 valanda po piet 
per kardinolu Dougherty ant 
kuriu užpraszo aplinkinius ka
talikus dalyvauti.
norinezios instoti in akademi
ne ant mokslo gali užsiraszyt 

diena September i o.

Dentistas Jonas Banevi- 
kuris užbaigė mokslą,

npemc ofisą dentisto Conrey 
ant W. Centre ulvezios Refavi 

Dentistas Bane-

Mergaites

Brooklyn, N. Y. — Louis 
Aleksis, užlaikąs Lietuviu už
eiga, 33 Hudson Ave., per ne
laime parmusze Itale moterį, 
50 metu Kateriu Cataldo, kada 
toji ėjo skersai gatve ties York 
St. Moteris pasimirė. Susirin
kęs Italu būrys grasino Alek
siui, bet jam pavyko iszbegti.

District Attorney dalyko ti
ria.

J 5
f — 
ežius,

Plymouth, Pa. — Automobi
lius iszsiverte nn>( Mountain 
Top ir pataikė in konkretini 
mura. Donaldas Wagnier, 22 
molu ir Fmilije N’.evadoinskn 
20 metu likos u'žmuszti ant vie
tos. Tėvai užmusztuju likos su
žeisti.

r it

y

(ne

cziaus name, 
viržius užbaigė narsia Pitts- 
)>urgbo l uiversitcte.

— Arti (Irwigsbiirgo
toli nuo Mahanojaus) prob ibi- 
cijos agentai užtiko dideliam 
jtvarte milžiniszka varytoja 
jnunszaines, kur radosi keturi 
kubilai po 1,000 galonu nikolio- 
jaus, dvi 500 galonines ir dvi 
J,(MM) galonu sainogonikos. Ba
dai kompanija isz Filadelfijos 
užsiėmė tuom bizniu. Agentai 
iiresztavos visus.

— Tik dabar iszduota kad 
praeita Thanksgiving diena, 
1926 mete, likos siiriszti mazgu 
moterystes per Airisziu kuni
gą pana Berta Radauckiute su 
James Boyle isz II ii Įso.

— Poni F.W. Boczkauskie- 
ne pacziule redaktoriaus “

sugryžo Panedelije namo 
po ilgai kelionei po Vestus, kur 
atlanko ir Chicaga. 'Fenais su
tiko p. Vincus Miliauckus, bu
vusi Maliaiiojuj tfkvajeri ir p. 
Juraszkus (sena darbininke 

Saules”) kurie laiko aptieki! 
po 1757 W. 47-tos uli. Abejos 
szeimvnos siunezia labas die
nas giminėms ir savo pažinsta- 
miems.

»>
Sau-

4 4

DIDELIS BALIUS
Rengia Szv. Jono parapija 

Coaldale, Pa., Subatos vakaro, 
3 Septemberio pobažnytinej 
svetainėj. Visas pelnas eis ant 
naudos parapijos. Grajis pir
mos klasos orkestrą Lietuvisz- 
kus ir Amerikoniszkus szo’kius. 
Visi yra užpraszomi atsilankyt 
an to didelio baliaus ir galėsite 
linksmai laika praleisti.
žanga vyrams 50c., moterems ir laidojama Szv. Kazimiero ka- 
mergmoms 35c. (t.70. pinese.

In-

Anl kelio tarp Wilkes- 
Barre ir Nantiko likos sužeis
ta keturios ypatus tarp kuriu 
randasi mirtinai sužeistas Juo
zas Nardoviez.

Pert Carbon, Pa. f Vincas 
Gumaue’kas, 50 metu mirė po 
ilgai ligai anglekasiu dusuliu. 
Velionis-paliko paezia ir tris 

14ihlot uves 
rvta su 4b'

apeigoms.

PEILIAIS BADOSI.
'Kaunatavas, Telsziu apskr. 

— Musu apylinke pagarsėjo 
szimet žudymais, peiliais ba
dymais.
Sztai szi pavasari tarp Trysz- 

kiu ir Telsziu tapo nužudytas 
a.a. Molis, dabar gi, Liepom 
pradžioje, Kazys Brikas, Tau- 
ragenu kaimo, Tryszkiu vals., 
gyventojas. Jis tapodraugu 
papjautas, besimaudant taip, 
kad 'buvo perdurta net szirxlis. 
Nudure ji du jauni broliai 
Dvaržeckiai, kuriuodu ir suim
ti. .Juodu buvo pikti ant Briko. 
Pagaliau szia savaite vėl Pa- 
dtfrbuczio Paulauskis, 
begananti savo pievoje kaimy
no (>zesnauskio piemenį, ju su
badė ir uŽ ausies paėmė. Už tai 
szis, degdamas kersztu, už 2-3 
dienu giliai perdu re in pasz.ir- 
di Paulauskio žiemiti kumeli.

Tokie tai musu piliocziai isz- 
auge be bažnyczios 
klos.
NUBAUDĖ KLUBO

SAVININKUS.
Kai kurie musu klubai mėgs

ta per daug vaiszinti 
“sveczius”. Nesenai ” 
miesezio namu savininku 
ba ir valgykla 
aplanke policija ir rado vėliau 
12 valanda nakties girtuokliau 
janezins ir loszianczius korto
mis klubo lankytojus. Paežiam 
klube rastas požeminis urvas 
kuris greieziausiai buvo 
dojamas paslėpti 
sveeziams.
tas nubaudė klubo 
Jakubausku Petra ir Javsona 
Joną po 500 litu pinigines bau
dos arba po pusantro menesio 
areszto ir Povilaite Prano 100 
litu arba 16 dienu areszto.

dabar gi,

radęs

ir inokv-
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savo 
Senn- 
“ klu- 

Lietuvaite’ ’

nan- 
velvbiems 

Kauno komendan- 
savininkus

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

Z

I

vaikus.
Seredos

atsibuvo 
bažnytinėms

Chicago, Ill. — P-l(‘ Amu; 
Būdžius liko paszauta ir sun
kiai sužeista -savo namuose 715 
W. 16 St., kur ji 
Francis Brooks, 17 metu. Ja 
nuvežė in ligonine automobiliu 
George Linkus, 21 metu, kuris 
su žmona vieszejosi pas Bud- 
žiute.

Budžiute, kuri yra paszauta 
in kaklu sako, kad revolveris 
iszkrito isz komodos. Bet jos 
drauge sako, kad iszkrito isz 
szlebes, nes Budžiute nesziojo
si revolveri šu savim delei gru- 

Tom Mustasli,

gyveno s n
17 metu.

i mojimu tulo
kurio policija jeszko.

i

— Emilija Semaszkaite, 2431 
W. 45 St., susikūrė su kitais 
vaikais ugni ir pradėjo žaisti. 
Staiga užsidegė jos drabužiai. 
Kol ugnis tapo užgesyta, ji la
bai apdege. Tuoj ji tapo nu
vežta iii ligonine, bet nepa
sveiko, — Rugpiuczio 25 diena, 
2 valanda po pietų, ji pasimi
rė. Szesztadieni Eudeikiu pa- 
grabu instaigoj invyko koro: 
nerio tyrinėjimas.

Laidotuves invyko Seredoj 
Rugpiuczio 30 diena.

Rauginti Kopūstai
Rauginti kopūstai turi visus 

svarbius kopūstu Klementus. 
Ypatingai sveiki viduriams.

Raugini i kopūstai yra bled- 
no žmogaus valgis, bet ir pui
kus modikaliszkas agentas tur
tingųjų žmonių viduriams — 
sveika ir naudinga. Kopusiu 
sultis palengvins viduriu su
kietėjimą. Rauginti kopūstai 
yra senoviszkas valgis ir labai 
popularisz'kas per daugeli me
tu.

Suprantama, kad vienas val
gis nepa'gelbes žmogui sveikai 
gyventi, bet kouibinacija val
giu pagelbės. Szviežias oras, 
saulėkaita, užtektinai miego, 
tinkamas darbas ir pasilsėji
mas, valgymas tinkamo mais
to, tie visi prisitleda prie svei
katos ir sveiko kimo.

Raugintu 'kopusiu sultys yra 
tik vienas isz'daugelio daigiu, 
kuris už'lai'kys žmogų sveika. 
Visuomet užlaikyk visus gerus 
sveikatos p r iip ra t imtis.

Dr. Wm. Dougherty 
KANDIDATAS ANT 

KORONERIAUS

y

Ji bus

t

I

LAKESIDE
PARKE)

•f

RAY MILLER IR JO GARSINGA BRUNSWICK 
RECORDING ORKESTRĄ

Grajis Szokiu Saleje LAKESIDE PARKE, PANEDEL]
V AK AR A per LABOR DAY, 5 SEPTEMBERIO 

/ . , t

Geriausia Orkestrą kuri szimet grajino Lakeside Parke

u

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
INŽANGA ANT SZOKlU SALES 50 IR 75c.

*
*

Yra tai svarbus ofisas ir 
Daktaras Wm. Dougherty isz 
Frackvilles yra tinkamas žmo
gus pildyt ta urėdą. Lietuviai 
laike ateinaneziu rinkimu pri
valo už ji balsuoti o jeigu bus 
aprinktas tada turėsite gera 
prieteli laike pareikalavimo.

Lehigh Valley
EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

»

t

Nedelioj 4 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursini* treinas apleis Maha
noy City 9 valanda sukatos naktį 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:4S 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

■f T1 . 7 SV**

I ■ ’ 
teis 
Issbj

džiagos.

LAIMĖJO LENKTYNES IN HONOLULU.
Lenktynes isz Oakland, Californijos in llonolidu, likos laimėtos per du lekiotojus Art 

----- . Laimėjo $35,000. Tosia lenktynesia žuvo szeszi le-Goebel ir W. Davis, abudu Amerikonai.
luoto,jai tarp kuriu raudasi ir viena mergina.

Mažesnis pavoi'ksbis parodo 
sugedusi 
plana, 
lėkė, bet nukrito sužeisdamas 
a’budu lekiotojus Goddard ir 
Haw kins.

Pamatykite visu pasauli per musu 
pui’ u Stereo ikopo arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios me- 

Gulite matyte paveikslus
kaip tikrame gyvenime. Paveikslai 
isz Pasaulinio Kuro, Istoriškos vietos 
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rifno ir 
Venecijos, teipgi daugeli.? kitokiu 
puiku paveikslu. Su kiekvienu stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir 
geriausios ruszies paveiksiu. Teipgi 
mes pasiuneziame gero modelio gva- 
rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
lukštuose, kuris rodo Jaika labai 
teisingai ir užteks jumis per daugeli 
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100 
paveiksliu vertes mažiausia >8.00 
mes parduodame tik už $4.75. Su 
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai Ir su kuriuo jus 
galite apsaugoti savo namus, 
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o 
T4.75 užmokesyte kaip tuos duigtus 
aptaisysite savo namuose. Užganedi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
preke pigi. Adresavokite szitei«: 
PRACTICAL SALES COMPANY, 

1219 N. Irving Ave. Desk 52 
CHICAGO, ILL.

kuria rodo Jaika labai
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RINKIME SAVO
KANDIDATUS.

Sztai už akiu jau rinkimai
Kožnas nor’ laimuti,

“Vyrai ir vaikinai”t1

laimul i

y

Szauke:
Isz visu szaliu girdeli.

Vieni persza demokratu
Kits, vėl nor’ eicili'ka,
Kiti szauke rinks komunistą 
Arfia tiesiog bolszevika.

Asz nerinksiu ju ne viena
Man ru'pi Lietuvninkai, 
Todėl visiems sakau kas diena 
Broliai dai'bipinkai!

Ar žimot, kas mus užstoja 
Rinkt kur’s yra vertas, 
'Tas kursai neveidmainauja 
Tas vra F. BacZkauskas. e

Kurs ant Mokslainiu 
direktoriaus

Lietuvius mieste užstos, 
Kuri szel'ps visi citizinai 
Ir už ji balsuos.

Kaipo ir jo draugas Jonas
Vizgini a 

Kurs eina ant konsulmono 
Ba tai geras darbininkas 
Del Lietuvio kožuo.

Tokius vyrus mes ir rinksim 
Jie mums geJbet gali,
Savo balsais juos iszrinksim 
O kiti lai eina in szali.

Neu’žmirszkim Kerszneri ir
Vai tona

Ant Pavietavu Kamisoriu,
Nes tie vyrai taksas numažys, 
Tokiu mums reiko gašpadoriu.

♦

—“Ci tiži na s.”

/

f1; -
z • J

X

■
S?:'?*-

1

i

K
• >

Y

V‘
m

>

t

*

(«

v
■t

v

■4jį- Z:-'1

' ė

A

h .
k <•"’ j&R'i

h : : v>
r

a

M.

1 '■<;

^4

?*•> 1 *

f
4 •

: ■

Z

s

:•

?

1

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62
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Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuoktie už* 44 dto 11 ii.

James H. Kirchner
Ant Pavietavo Kamiaoriaus 

Praszo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus.

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo

ANT RECORDER OF DEEDS 
Balsuokite už

A. C. SCHAEFFER
Isz Mahanoy City, Pa.
Darbininku Priatelis

Praszo juo balso ir intekmes
i

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of

Common Pleasy

f

KRE1PK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronlsakos Ligos.

♦

L

•)

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet vi*gi La tik pajiega 

dirbti. Apsaugokite pavojaus.
--------------------------- '

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

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litisikas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinimą laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda* 
Ketverga, ir Potnycala.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

Antra* Flor**, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE* PA.

,)*.* « > . ...■ , . 3. -4 • I" m’v Ii V .H1 « #1 lini.1. ♦' »■ ',»«|ikwi.

’<*' '1 'i 1 iii į84 * \ M

Antras Floras*

M (

ANT REKORDERIAUS
Lietuviai Schuylkill Pavieto
Balsuokite už Savo Tautieti

Valteri Zetauska
Isz Frackville, Pa.

ANT KORONERIAUS
Balsuokite už

Dr. Wm. Dougherty
Isz Frackville, Pa.

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

C H. BALL, Prezidentas (
> G. W. BARLOW, Viee-Prea. ’
J J. B. FERGUSON, Kas. !

BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
ANT COUNTY TREASURER

n -tiri" ■ fl*-1 * L . - h. ■na.-i^ m "urna i ■» »■ w> i—i nea»m w ........

JOS. P. MILAUSKAS
LictuvUzkas Skvajerii

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus , 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.------ .. ■- -------- -y- -

« \ .

Pagelbekit Mumis!f

1

Sumažinti Juso 
T aksus f 

e

Lietuviai Schuylkill Pavieto
i.,* * i* ’> *■1

Balsuokite už
* . ' z *

J. H. KIRCHNER IX
J. R. WALTON | X
— - ■ ■ ■ . . - -...*

1

Ant Pavietavo Kamisoriu
►

(Connty Commissioners)v
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GYDIK1S SU ŽOLĖMS 
Geriausi n* būdas gyditia «u tolema, 
ne« žoles yra tai tyriausias vaisia* 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi dol žmogaus kraujo 
atgavimo noa žoles >ra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome in vai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir tX 
po 60c. Nuo nervu Iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyae 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir Jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, yuslapiu 992 su juodai* minh- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visu* lieluvisskoa 
kolonijas. Adrcsavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Glllet Rd Sp*nr<mort, N. Y<

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

*

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojimai 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isa Mahan o j aus jeigu Irai parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszlmta miuutu.
— nhnim k

Telefonai 872.
......... ..... ■—■ —11».e
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