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ISZ AMERIKOS PRIPAŽINIMAS LIETUVOS Dydele ugnis — 2 milijonai
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.Ugnis padaro kasmetines ble- 
• * dės ant 485 milijonu doleriu.

Prezidentas 
Mortonas 

<r-

New York. — 
ugnines dranguvos 
apskaitė, buk praejta meta n 
nis Amerike padare bledes ant 

doleriu bledes.
Už padoginima likos nreszta- 
vota 385 žmonis kurie isz prie
žasties nepasisekimu 
savo biznius.
Pacztas in sovietine Rosije.
Washington, D. C. 

tu valdže apreiszke Amerikos 
valdže i, 
siuntimo paczto 
kos praszalintas.

Dabar galema siunsti in Ro
sije visokius pakelius ne dau
giau kaip po 12 svaru sunku
mo. Galema siunsti per pacz- 
ta drapanas, czevorykus, maiš
ia ir visoki druka.
Nukirto paezei galva kad ji 

nepabueziavo.
Boston, Mass. — Meile, 

vydėjimas, burdingieris ir bu- 
ryke buvo priežaste nužudini- 
mo moteres, kuri atszalo nuo 
savo vvro Jokūbo Nelsono. 
Motere mylėjo burdingieri su 
kuriuom praleidinejo daug lai
ko, o vyras geisdamas dažino- 
ti neteisingysta savo paeziu- 
les, nuėjo pas burtininke, kuri 
jam pasakė, buk jojo pati ji 
apgaudinėja. Atejas namo Jo
kūbas norėjo pabueziuot savo 
paezia. bet toji atsisuko nuo 
jojo. Jokūbas teip inirszo ant 
savo moteres, jog pagriebęs 
mėsini peili nupjovė jiaj gal
va. Pats pasidavė in rankas 
palicijos.

Karve suede jiai tūkstanti 
doleriu.

Martins Ferry, Ohio. — Ja
nina Weathedson isz Pleasant, 
indejus in masznelia tūkstan
ti doleriu 
in tvarta 
idant važiuot in miestą ir pa
dėti pinigus in banka. Masz- 
nele padėjo ant sėdynės veži
mėlio.

Tame prisiartino karve, pa
ėmė masznelia su pinigais ir 
pradėjo kramtyt ir jau ketino 
nuryti, ka in laika paregėjo 
Wcathersoniene ir sieke su 
ranka in snuki iszvmdama .su- 

kuriuos 
ir atidavė 

nors dalelia 
sukramtytu •r

485 milijonus

uždegė

Sovia-

*

buk uždraudimas 
in Rosije li-

Pats pasidavė

li z

bumaszkoms, nuėjo 
pakinkyti arkliuku

ką

kramtytus pinigus, 
nuvežė in miesteli 
bankieriui idant 
valdže sugrąžytu 
pinigu.
Munszaine priežaste brolžu

dystes.
Wis. — Kazimie-

n

prie papildymo
Kazimieras buvo 

munszai-

>w

GERAI SZAUDO IN CIELIU

S*

susiorgani/avojo merginu szaudimo kiiu-

JA cNOfcfjwQ';MA,

Wash ingi one
has. Paveikslas parodo dvi mergaites, kurios pataikė iii cie- 
liu szimta kartu be jokios klaidos. Už puiku szaudima aplai- 
ke medali nuo pavietavo sportinio kliubo.

Mė
I

czionait imam 
turėjo priverstinai 

savo penkiolikos 
Pateyis 

kalėjimo ilž
kuri tikisi

nais Amerike 
958 žmonių kurie

Yra tai 4,- 
no kaip 1910

15 metu mergaite apsivedė su 
z savo patėviu.

Mercer, Pa. — Mikola 
(•aini, 59 urėtu isz Sharpsville, 
kuris randasi 
kalėjimo,
a ps i vest su 
metu poduktia Rūta, 
likos uždarytas 
su žage j ima Rūtos, 
neužilgio pasilikti motyna.
36,398,958 gymusiu isz atejviu 

tėvu.
Washington, D. C. — (’žio

ra ndasi 36,398, 
yra gymiu

ir tėvo arba motinos kurie yra 
gymia Europoje. 
155,370 daugiau 
mete.
Pavogė paezia; iszmete vyra 

per langa.
Chicago. — Kasparas Zuzi- 

vich, 1703 So. Peoria gat. ran
dasi kauntes ligoninėj sunkiai 
sužeistas po iszmctimui jo per 
langa, i 
1621 So. 
wello 
laukinio žmogaus apsivados 
budu. Policijos ir visu susido
mėjusiu tvirtinimu — iszski- 
riant Kiga — jis 
prisigėrės 
cziaus 
paezia ir vaikus padaryti vie
tos savo 
mete 
kada 
priesz ji.

Zuzevicziene

o Aleksandras Kigs, 
Jeffersono gat. Max- 

n u o va d o j kaltina m a e 
žmogaus

paezia,

Angliję, Francije, Italije ir Ja; 
ponijo pripažino Lietuva 

“de jure.”
!♦

Puri žius. 
mo

Ant snsirinki-
cziouais talkininku amba

sadorių, likos 
pažinta

i i De Jure“ 
Lietuva.

siuntinis teipgi dalibavo tame 
post'd i je,

; kusijosia 
Lietuvos. , - .......
s varstosi pri pažinimą

tai siuntinis savo nuomo
nes neiszreiszke, ta paliko ant 
a t (’jties.

Sklypai kurie pripažino Lie
tuva yra: Angliję, Francije, 
I talije ir Japonlje.

pri 
A me r i ko

auksinta bledes,
IHlviszkiai. — Birželio 1 d. 

nakti apie 12-ta vai. užsidegė 
Roczku kaimo Paežerių vals- 
cziuj stambaus ūkininko Bie- 

namrii. Visi trobesiai 
buvo sustatyti viena linija, ug
nis prasidėjo nuo vėjo puses, o 

, tai visi

Huno

buvo

vos

b(‘t

v ra:

ISZ VISU SZALIU112 Litt“™zk“K«™'li"
fi

nedalibavo des- 
apie 

Del ko
pripazmima

A me r i kas
I jietu-

Nauja parapija. 
e J

Szunkariai, Szaku apskr. — 
Czia kuriama nauja parapija, 
statoma bažnvezia.

I sziai parapijai yra paskirtas 
kun. Grybinas. Iki sziol pamal- 

I dos buvo laikomos ūkininko

Klebonu

Isz Lietuvos p
I L
I Szvelnio kietyje, bet jau grei
tu laiku galėsimo 
naujoje bažnyeziojr 
kės gyventojai noriai aukoja 
auksinus parapijai insikurti 
ir bažnycziai pastatyti.

Valkininkai suvaržyti.
(Varėnos par.) 

sziain sodžiuje 
užgynė visais 

sodžiaus, be
eina Valkininku

Giraite. —- 
: — Stovintieji 
lenkai griežtai 
keliais eiti 
kelio, kuris 
miestelio pusėn. Suėjus kiau
lėms rugiuosna, už kluonu, 
parvaryti neleidžia, liepia me
tyti akmenimis, 
ir taip negalima 
tai liepia važiuoti Vilniun ikz- 
siimti leidimą, nes mat reikia 
anas insakvmas
Arti taip pat nciszleidžia, rei
kalaudami isz Vilniaus leidi: 
mo, o kur jis Vilniuj iszimti ir 

jiems ge- 
pogalvis,

munszaines
pavogė

priverto savo
Zuzevi-

isz

o jeigu kiaule 
nubaidyti,

peržengti.

jaunavedei“jaunavedei“
Zuzevicziu per 

tas

ir isz- 
langa, 

atėjo protestuoti ja

kuri tvirtina, 
kad ji priesz jos norą buvo pa
vokta, tapo pasodinta 
jon už nepriderama 
ma.

szalto- 
pasielgi-

Szapmcnu straikas.
Chicago, Ill. — 400,000 

szopmanu gavo 
uni jo,4 centro
butu pasirenge

jas szvesti
A py Ii li

romiose

(Lro .Bukonto 
n as).

vejas buvo didelis 
trobesiai gyvuliai, padarai su
dege. Gaisras buvo tiek dide
lis, kad nesuspėjo 
net visi žmones:

i szsi gelbėt 
du piemenu

kai visai sudege, o.du vaikinai 
labai pavojingai apdege ir da
bar nuvežti Mariampoles ligo
ninėn. Iszsigelbejo 
ke su mažais
iszszokti pro Įauga ir dvi mer
ginos, 
namu 
vo namie

szeiminm- 
vaikais spėjusi

kurios
gale; szeimininko nobu- 

, jis buvo iszvažiaves 
gydytis. Sudege 17 galviju, 9 
arkliai, avys, kiaules, pauksz- 
cziai ir isz viso turto liko tik 
szuo ir kate. Nuostoliai dabar
tinėmis kainomis siekia 2 mili
jonu auksinu. Be savininko, 
labai nnkente vienas Kauno 
gelžkelietis, kurio trys vaikai 
pas ta ūkininką 

vaikas 
apdege,

gulėjo; kitam

Be savininko 
vienas

tarnavo, nes 
sudege, kitas 

o
vienas 
smarkiai
i szs i ge 1 be j u š i- m e r g i n a 
vienas mažas, kuris buvo pas 
tėvus. Kalbama, kad visos tos 
nelaimes priežastimi esąs 

vieno “ž

liko tik
ir dar

žmogaus
as-

> y

Asldand, 
ras Ansketa, 45 metu, nužudė 
savo broli Jurgi, 47 metu, pri
sipažindamas 
žudinstos.
paprastu girtuoliu 
nes, už ka likos iszmestas lau- 

nepadoru pasielgimu, 
diena sutikias ejnanti 

broli, bandė ji nuzsauti, o ka
da Jurgis norėjo atimti nuo 
jojo revolveri, Kazimieras 
szove broliui in pilvą užmusz- 
damas ji ant vietos.

Kasiklosia žuvo 74 darbinin
kai praėjusi menesi.

Washington, D. C. — Praėj
iu menesi visosia kasiklosia 
buvo 74 nelaimingi atsitikimai 
kurie buvo priežaste mirties 
tiek darbininku. Jsz tuju ne
laimiu, tik vienas darbininkas 
likos užmusztas minksztu ka- 
eikloje anglies.

kan Už 
Ana

norėjo 
revolveri,

ležkeliu
ge- 
isz 

paliepima, kad 
in milžiniszka 

straika npo Liepos I d. Dar gi
Liepos 15 d. galėsiu iszoiti ge- 
ležkeliu darbininku, kurie pa
darys straika labai didžiuliu 
ir grėsmingu. Straikas eina 
del kompanijos paskelbino, jo- 

c‘ l sgbi nukirs ai 
menoms sumažins pre metus 
apie 50 mil. doleriu.

kurios szop- 
sumažins

*) Geležinkelis kuris 
na per Szv. Gotharda, per Al
pu kalnus, perejna per 324 til
tus ir 80 tuneliu isz kuriu il- 

konia 10 myliu

peroj-

giauses turi 
ilgio.

llumboklas apskaitė buk

patys nežino. i Kas 
riau patinka, pa v., 
lova, vežimas ir k. t. Ima visai 
nesiklauso szeimininko ir jais 
naudojasi.

Taip tai žmonos .gyvena neu
trali nej juostoj 
kininku ruožte.
Naikina paukszczius ri žvėris.

Žem. Kalvarija. — Czia be 
pasigailėjimo yra naikinami 
invairus paukszcziai, kiszkiai 
voveres ir kt., 
visai mažai yra 
“strielcziai“ 
pamato. Valdžia yra uždrau
dusi pavasario metu szaudy- 
ti, bet in tai niekas domes ne
kreipia. Gaujomis vaiksztine-

i pusberniai,

pa v.

Varėnos Val-

nors kai kuri u 
, bet musu 

szaudo by tik

i pusberniai, naikindami 
gamtos turtą. Stebėtina, ka _ • 1 _ • • 1 • • • 1 • • • •• 

szauliai ?
veikia, milicininkai ir narsieji

Pleszikai užpuolė Lietuva.
Isz Klaipėdos pereita subata 

szi tokiaatėjo szi tokia telegrama:
“Ant Lietuvos rubežiaus pra
sidėjo tikra kare tarp kariu- 

k omu n i s t i szk u ra z- 
kurie

menes ir 
baininku, kurie užpuola ir 
ploszia ūkininkus. Policija ne
galėjo banditu isz girios isz- 
varyti, tai buvo paszaukta 
karine spėka. Po atkaklaus 
muszio puse gaujos buvo suim
ta, bot kita puse pabėgo Latvi- 

tenai pleszia žmonos.
iszsiunte isz 

kariumenes. ” 
razbaininkai va-

tai 
spėka.

jon ir
Latvijos valdžia
Liepojaus buri

Kodėl tie
d i narni

daugybes szo- 
ir net gra-

Sudege garinis malūnas.
Ežerenai. — Birželio 1 Eže- 

užsidege Mažeikos 
Szaltkalviu dirbtuve (buvęs 

garinis malu-
Esant dideliam vejnų 

buvo pavojaus visam miestui. 
Degant trobesiui ugnyje visa 
laika buvo girdimi sprogimai. 
Pasirodė, butą
vinių szantnvams 
natų. Isz tos priežasties gais
ra gesinti buvo labai pavojin
ga. Bet bendromis jėgomis 

koinen- 
ir kitu pilie-

meninis 
keijsztas.
Motere-žvcris, . sukapojo 20 
moteris o j uju kunus iszme- 

te po miestą.
Vilnius. — Nesenai tapo su

imta Vilniuje Zofija Szevkiene 
(Szimkiene), kuri yra nužu
džiusi 
szi o

In laika pirmutiniu penkių in 4,500,000 metus visas Amo- 
menesiu nuo pradžių meto, Ii- rikas susilygins su marioms, 
kos užmuszta arba mirė nuo 

twtw lx*! a t Vl/^a i <i 7QQ rl h v-a t Irlr^a i <«

‘ Julijaus 25 
f n i Ir rd A “Stauk*

suojs 35 ine-
iszoitineia

ga. Bet bendromis 
ga i sr i n i n k u k uopog, 
dauturos kariu 
ežiu gaisras buvo likviduotas. 
Gaisrui pasibaigus, rasta apie 
deszlmti sudegusiu kariszku 
szautuvu,
Gulbines elektros stoties trans- 

daugybo vielų ir 
kitokios geležies medžiagos.

Nuostoliai apskaitomi 
milijono auksinu.

sudegęs buvusios

formatorisJ

iki

Rado prigėrusią mergina.
Szakiai. — Szilgaliu kaime 

gegužes 17 d. Jonas Sederavi- 
czius nuėjo isz ryto in prūdą 
vandens. Rado prigėrusią 
mergina, kuri pas Sėd. keletą 
metu tarnavo. Mirties priežas
tis dar neisztirta.

Nesenai per neatsargu- 
tapo nuszautas Szakiu 

gimnazijos III kl. 
mokinys G. Jis ir jo draugas 
K. gyveno pas milicininką D. 
Neatsargus milicininkas, at
siguldamas pasilsėti padėjo 
brauninga ant stalo.

ma 
“Žiburio”

Rado

, Tuomet 
žingeidaujanti^vaikai pradėjo 
vartyti ginklą ir nelemta kill- 1*o 1 M O O

;komunistiszkais, 
Gali but, kad 

vadintis ko
munistais, taip kaip anais me
tais giltiniecziai mėgdavo va-

C • 

sunku suprasti, 
jie patis7mėgsta.

dintis rovolincijonieriais.
Dydele viesulą.

Gudclai 
ežėr i u

- Budviecziai. (Pa- 
Vilkaviszkio a.). 

Balandžio pabaigoje ežia siau-
vk, 

Y •

te didele viesulą, Ką i kuriu na
mu audraske stogus, o p ik A.

arti 20 moterių. Del 
surinkta daugiau žinių. 

Dar 1917 m., buvo randama 
iszeinarnose vietose žmogaus 
kūno daliu. Vokiecziu policija 
suseko, jog taip dariusi Z. 
Sz-ne, kuri priviliodavo in na
mus valstios,
nuodyta arbata arba degtine, 
apipleszdavo sukapojusi lavo

je dalis iszmetydavo po
Sziuo budu nužudvta 

, Jadvyga
Szimkaite ir 1.1. Szimkienoi ta
da pavyko iszsprukti isz poli
cijos rauku, 
galios inkliuyo.

nugirdydavo

ną, 
miestą.
Elena Butrimiene

ka iszszoko: perverc nelaimin
gam mokiniui galva.

Kąreiviai - demofalizatoriai.
Lenku laikrasztis

I. < ■ ,

” raszo kad, Su
valkuose kilo nesusipratimas 
tarp kunigijos ir vietines ka
riuomenes, nes lenku kareiviai 
eidami bažnyczion uenusiimg 
kepurių ir apskritai demorali
zuoja bažnyczioje vietinius 
gyventojus Nesusipratimai

Warszawska

i i Gaze ta

bet dabar ji pa

Neprigrusk Užpakalini Kiemą 
Su Naminiais Paukszcziais.

Ciesoris be karalystes.v

i

i
II

II

■;3 I

Pekinas, Kinai. — Paveiks
las parodo kiniszka ciesori nuo 
kurio pasikeleliai paėmė jojo 
sostą. Jojo vardas yra Pu Yi, 
bet ciesoriszkai vadinasi Iįšil
au Tung, turi 18 metu ir inte- 

Norints
gyvena Pekine, bet neturi jo
kios valdžios, pakol viskas 
apsimalszys Kinuosia.

ligentnas jaunikaitis.

nc-

Garsus rusiszkas banditas 
nuszautas.

Moskva. — Aleksandras An- 
tanov, vienas isz garsiausiu 
rusiszku banditu, likos suyni- 
tas drauge su savo 
Dmitru ir suszaudyti. 
buvo pasislepia kaimelije arti 
Tambovo. Palicije juosius už
tiko ir apsiaubė grinezia ku
rioje pasislepi nėjo.

isz

su broliu
Abudu

Prasidėjo 
piszkinimas isz . karabinu ant 
abieju pusiu. Palicije negalė
dama juos isz grinezios isz- 
baidyti szuveis, uždege grin- 
czia, kurioje buvo banditams 
per karszta ir abudu pradėjo 
bėgt laukan, bet no toli bego 
nes palicije szove in juodu už- 
muszdami abudu kada inbegi- 
nejo in artima gįrraitia.

duodamas

Didis skaitlius naminiu pau- 
kszcziu priguli nuo kiek vie
tos randasi užpakalini kieme
lyje ir kiek atlieka valgio nuo 
szeimynos, kuris
paukszcziu krovimas yra klai-

Goresne pasekmes isz ke
liu visztu mažame kieme negu 

* isz daugelio, sako Suv. Valsti
jų Agrikultūros Departame
ntas.

Retai augyk suvirsz dvide- 
szimts-penkias visžtas užpaka
lini kiemelyje, gerinus apie asz- 
tuonias arba deszimts. Del dvi- 
deszimts arba dvideszhnts-pen- 
kiu visztu reikia turėti kjeina 
ISZ k*. V V»->“ v*
trisdeszimts pėdu. Hur ma
žiaus vietos tai ir reikia augyti 
mažiaus visztu..

i 
,|Wir -imi tr-ir »ir ■..xwitm . _ ,-r

Pirmutinis

da.

dvideszimts-penkiu 4, arba

paezedumo

Chicago. — Stella Maceka, 
4829 So. Kost nėr avė. ir Eipma 
Baltrukutis, 9 motu, 4809 So. 
Kostner avė. žaidė tuszcziame 
plociujo, kuomet Stella pagavo 

negras. Em- 
nubogo pas 

mot imt athog-

pro sznli einanti^ 
ma iszsigandusi 
Stellos motina;
usi ir pa mažinsi jos mergaite
draskant, eme rėkli. Jos riks
mai) subėgo netoliese dirban- 

eme 
iu‘gra vytis, bet tas paspruko.

— Maszinistas Michal Loz- 
1244 (’leaver st.

susiejo 
“baronu

tieji ant gelžkclio vyrai ir

I
I

į

■ir
i
M!

ii

I

szv.
in

$ I

owski,

Trojcos bažnyczioj 
artima pažinti su 
AVitkowskiu Witkowski pasis
ako turis iszrades maszina, ku
ri ji padaris turtingiausiu žmo 
gum. Lozowski nusivedė pas 
save
L

Lozowski
in namus ir tas pastate 

ant t stalo dėžutė 
szviesiomis ir baterija burzgi- 
nanezia viduj. Baronas per vie 
na gala ikiszo popierine doler
ine o per kita i.szejo penkios 
naujos dolerines, Lozowski tnr- 

visus apmainė ant

žibanczia

ojo $2260 ir 
maszineles.

— Pietronilla Sypaviczie- 
ne, 31 metu amžiaus, sumiszusi 
nuo munszaines vakar ryta szo- 
ko per Įauga nuo ketvirtu lubu 
ir užsimusze. Jęs vyras Stanley 
buvo uždaręs ja miegamajame 
kambary j u namuose 4939 So.‘ 
Siute gat. Sypavjcz - yra laiko-
imu. Wabash avg^u^-^įįų Jis 

danginus
paežiai iszigeidussako, kad jo pacfciai iszigeidus 

degtinės jis nedavė“ 
jai ir užrakino ja miegamaj
ame kambary, 
to jis

bet neužilgo po 
iszgirdo kliksma lauke 

ir iszejes rado ja szalygatvy.

Kingston, Pa. — Juodackie- 
gyvena ant Lawrence 

pereita subata popietu, bu
bėtus, griaustftiis 

Bet greitai buvo 
daktaras Edwards

didelis

B -i

bažny ežioje 
gyventojus ? 

dar labiau paasztrejo; kuomet < 
pulkininkas Boki ir divizijos 
vadas .Luczinskis ihsildszo in 
ta reikalo. Tie karininkai ma
nydami, kad • nesusipratimai 
kilo del politiniu priežasoziu, 
apskundė kunigus vyskupui

Lenkai ėdasi su vokiecziais, 
Prancūzai pribuvo in pa- 

gialba.
Berlinas. — Lenku bandos 

užklupo ant vokiecziu Inden- 
burge, Augsztoje Silezijoj, bet 
likos a įspirtai s per vokieczius 
su mažoms bledems.

Vokiecziai atėjo in lenkisz- 
ka dali Silezijos kas lenkams 
labai nepatiko ir pradėjo vo- 
kiecziams duoti in pludrus.

in pagial-Frau cu za i p r i bu vo 
ha lenkams iszvydami negeis
tinus sveczius, užmuszdami 32 
vokieczius ir konia du kart 
tiek sužeista.

300,000,000 už paszporta.
Maskva. — Pastaruoju lai

ku, jeigu kokis žmogus isz Ru
sijos nori svetur iszvažiuoti 
tai
300,00,000

no, kuri 
St., 
vo 
pritrenke. 
pa sza ūktas
kurie ja atgaivino ir tikimasi, 
kad moteris pasveiks.

— Juozas Slabinskas, ku
ris laiko saliuna Burbos name, 
tapo aplankytas netikėtu sve- 
cziu proliibicijos agentu kurie 
iszczystijo jo skiepą. Paėmė 15 
galionu gero seno sznapso. 
Kuomet agentai nesže sznapsa 
laukan, tai biednas bartenderU 
norėjo atsisveikinti ir prasze 
paskutini syki iszsigerti, Beį1 
agentai nežinoniszkai skupus 
ir nedave jam nei laszo. *’•

Minersville, Pa. — Szimanas 
Juszkis, 50 metu, likos surastas 
pire namo Fernsgrove negyvas 
Koroneris isztirinėjus buk Szi- 
mas buvo užsitraukęs per daug 
munszaines, nuo ko mirė. Lav
onas gulėjo apie penkes valan
das pakol ji atrasta.

.“ / ¥• 
gyvenaiitis pas

Worcester, Maas.
Strokoski, 
naszle S. Aleknowicz po No. 
33 Ward gatves, pasigėrės la
bai sumusze savo szeimininkę, 
špatu sukapodamas jai szonus, 

~ - * I./ * «k *« w

II & I’

H

jani' pasportas leszuoja 
rubliu. Deszimts 

metu atgal caras Romanov ne
galėjos butu tokios sumos su
kelti, kaip dabar paprastam 
piliecziui reikia už pasporta 
sukelti. Trys szimtai milijonu 
rubliu amerikoniszkas bus 
$750, kadangi milijonas yra 
apie $2.50.

Užpuolikas nugabenta kaleji-
*•14 

M

t*

*1

‘ *
I • 1

batikas Anglijoi likos atida
rytas 1799 meto.

vena lyg 40 metu. .AA .... .. . ..
* Londono kas sanv.aite ^00 ajnsz niu pasikeleliu

žmonis užstato panszapesia paymta.
daigtu už milijoną doleriu^ London. — Keturi szimtai

* Senoviszkuosia laikuo- ajrisziniu pasikeleliu likos pa- 
sia garbino Dievą ant dvieju ymta in nelaisvia per valdisz- 
keliu o pagUodone dėl karai-, kus kareivius. Kitosia daly- 
liaus* atiduodavo ant vieno kė-| šia pasikeleliai nepasiduoda

amerikoniszkas

I

Labai tankei antis dagy-
I

kas sanv.aite
panszapesia

Senoviszkuosia'

man, sužeistoji moteris ligoti-

■ m1 

f !'M*’ »

* Mete 1859 vienas žmogus
ant kožno deszimts gyventoju 
likos palaidotas ant ubagu 
'kapiniu. Buvo tai vargingi 
laikai. ' * ’

Mormoniszkas
mis Salt Lake City, Utaht ga 
Ii pat ai pyti 8000 Žmonių.

j • »uita , u į»

* Mahometonai pradeda 
valgi su druska o užbaigė an

butin.

*
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KAS GIRDĖT

Praleidau pen

* Žinysta mums daveda, buk 
nemirtumas duszios yra tikras 
faktas, kalba garsingas astro
nomas Flammari jonas.

Sako jisai: “
kesdeszimts metu ant visokiu 
tyrinėjimu ar dusze žmogaus 
mirszta drauge su kimu ar ne, 
ir per taji laika datyriau, buk 
žmogaus dusze yra nemirsz- 
tanti ir ejna in
ne kaip tas, ant kurio mos gy-

Mete 1916, trec.ziam mete ka
res daejo lyg 148 milijonu pū
du. Alėto 1921, arba konia in 
tris metus po padariniui sutai- 
kos Lietuviszkoje Brastoje, už 
valdinio bolszeviku iszkasi
mas nupuolė ant 9,600,000 pū
du kas menesi s. Matvt isz to 

susimažino produkcije 
jog neužteko ne ant

vietinio pareikalavimo.

kaip 
anglių,

geresni svietą

vename.
Ka dabar pasakys netikėlei 

kurie sako, jog dusze tai kva
pas, kuris pasibaigė su žmo
gaus mirezia t

Kokia tai mokvta moterėlė fe 
madame M on t forney 
neje, buk pagal josios nuomo- 
nin, pekla arba pragaras, ne 
yra teip baisi kaip sau žmonis 

susidedanezios

apraszi-

kokiu ten
žmonių v ra

Pekla del 
visas svietas 

gvvena, kada 
Yra

perstatineja,
isz ugnies ir smalos po dažiura 

velniu, 
tai

ant kurio jisai 
jam nubosta gyvenimas.
tai iszmintingas davadžioji- 
mas ir duoda žmogui gylu už- 
simanstima. *

Daugeli senoviszku raszti- 
ninku mums perstatinėjo pek
la kaipo dydeli ir gylu pragaru 
su baisia bromą, kur buna

sma-
baisia bromą, 

kankinami nusidejelei
kepami ant pe-

inkaitu-
loję, ugnije,
ežiu ir badomi su
sionis geležimi. Bet tas ne yni 

Tikra pekla yra 
mes gvvena-

tikra pekla, 
žeme ant kurios mes gyvena-

Yra jiji nuomonėje tingi
nio, turtingo ar vargszo, ku
ris ne turi tolimesnes vilties 
del gyvenimo, kuris nepraleido 
savo gyvenimo 
siemimu, idant 
jam butu vertas gyvenimo ant 
svieto.

Poka yra tai tusztumas, be- 
tikslingumas, abejot iszkumas 
gyvenimo ir gyvasties — dar-

me.

naudingu už-
gyvenimas

bu, mislia ir darbszumas veda 
žmogų pirmyn prie gyvenimo 
Tojaus. (

Gal ne visiems dar žinoma, 
kad Waterbury, Conn, randa- 
si didžiausia pasaulyje lietu
viu mokykla. Ka-tik pasibai
gusiais mokslo metais mokiniu 
skaiezius buvo pasiekęs 1033. 
Tai bus pirmoji musu mokyk
la, persiritusi laimingai per 
tūkstantini skaioziu.

Gal tik Waterburyje ir ga
lėjo invykti 
Kolonija ežia
skaitanti lietuviu apie 15,000; 
bet svarbu tai, kad ežia lietu
viai labjau negu kur kitur ap- 

ir vienybes

panaszus faktas.
skaitlinga, pri

i stori ja isz- 
kaip ir

reiszke iszlikimo 
instinktą.

Mokina sesers Szv. Dvasios 
»— prancūzes, bet, reikia joms 
atiduoti garbe, kad jos nei isz 
tolo nemėgino nutautinimo 
darbo varyti. Tikėjimas, lietu
viu kalba, Liet,
guldoma lietuviszkai, 
kitose musu parapijinėse mo
kyklose. Tuo tikslu kelios se
sers pramoko gražiai lietuvisz- 
kai, yra viena sesuo lietuvaite. 
Be to nuolat mokykloje dar
buojasi kun. Bakszys 
yra jos kaip ir direktorius, ir 
szirdies, ir lietuvystes vyriau
si# mokytojas ir skiepintojas. 
'Jam padeda ir muzikas p. Vis
minas.

y kurs

tiesas kuriosPagal naujės 
invyks 1 diena Julajaus, 1922 

visosia prakalbusia, pa- 
silinksmin irnuosia, 
lituosią, 
J<omi ant 
turi būti pakabinta
niszka vėliava. Jeigu to neisz- 
pildys, tai palicije uždraus 
laikyti tokius susirinkimus ar 
pasilinksminimus arba privers 
ant iszpletojiino vėliavos.

t mete,
susirinki- 

mitingu, kurie bus lai- 
ulicziu ar salėsiu, 

ameriko-

Kokiu budu bolszevizmas 
ižgialbejo Rosi jo nuo prapul
ties, galema suprasti isz se- 

’ kaneziu skaitliu: Mete 1913 
mėnesinis iszkasimas anglių 

•?J)one claejo lyg 128 milijonu 
?pudu (pūdas turi 40 svaru.)

rai apsvarstys ar galiniu ymti'MEDIS KURIS GALI ISZVA- 
savo gyvaste in rankas ir va
žiuoti su nežinomais isztvir- 
kelois, kurie tik tykoja ant 

dorybes kokiainupleszimo 
mergaitei. Lai szitas būna pra- 
sarga ir kitoms.

atai rado antrasBortine
Landru, kuris nužudo dvide- 

morginas
— Nužudytu kimu

szeszes

KNYGŲ VEDIMAS. 0IX**'

RYTI RAUPU LIGA.

Amerika yra labai dievobai
mingu sklypu, jeigu paymsi- 
me skaitli praplatintu Bibliju 
sziam sklypia. Praejta meta li
kos iszspaudyta 4,855,664 bib
lija, už kuriu dydesne dalis li
kos praplatinta czionais o apie 
2,362,000 likos iszsiunsta in 
Kinus. Bibliszka draugavę szi- 
met ketina iszspausilyt da 
daugiau tuju szventu knygų.

ketina

Kaip parodo subaszas isz 
Washingtono, tai kasztai gy
venimo, stnbn ir kitokiu reika
lingu dalyku 
yra brangesnis ant
(o ne kaip priesz 
tas yra brangesnis ant 40 pro
cento ne kaip 1913 mete. Dro
bužei da brangesni ne kaip 
priesz

prie gyvenimo
75 procen- 

kare. Muis

da brangesni 
kare. — Ir anglines 

kompanijos nori da darbinin
kams sumažvt mokesti?!

Amerikonai yra tosios nuo
mones, jog Europa labai myli 

bet tik del to, jog 
yra turtin- 

ir turi dau-

Amerika, 
Amerika sziadien 
giausiu sklypu 
gianse pinigu.

Konia kas diena skaitome 
apie Lenina.

7

laikraszeziuosia 
Sziadien jau 
sziau, 
tėjo tai 
jog jau karta 
jog yra gyvas, 
ežios naujenos. Kaip isztikru- 
ju yra, tai sunku atminti, ar 
jisai gyvas ar miręs! Isz visu 
t uju žinių, kaip mums nuduo
da, tai Leninas gal ir negyvas.

treriau
karta
i namie

....... ryto ar- 
randasi ligonbu-

— girdėjome
mirė o vėliaus,
Ir vis tos pa-

DirvaClevelando “Dirva” yra tos 
nuomones, kad sumokėti Ame
rikos lietuviu pinigai už Lie
tuvos bonus nepasieks Lietu
vos, bet iszeis Atstovybes ai- 
goms Washingtone. Algas At- 

nepaprastai di-stovvbes ima
deles, pavyzdžiui:

Czarneckiui $600.00 in me
nesi ; 4

Alastauskui $400.00;
Czeąnuliui $400.00;
Szlikui $375.00;

V V 
*1 ••

Kun. Kemesziui $300.00.
Tolinus eina alga p. Vini- 

kui, mergoms, namu sargui ir 
11. Todėl “Dirva” 
“galima suprasti, 
isznyks musu už bonus sumo
kėti pinigai.”

ir sako: 
kaip greit

i\
Pagal paskutini surasza, tai 

Vilniuje užsirasze in moksli
nes viso 15,543 vaikai, isz tojo 
skaitlio buvo lenkiszku, 403(1 
žydiszku, 374 baltrusiszku, 206 
lietuviszku (in penkes moks- 
laines) ir 402 vokiszku.

Ana diena Czikago buvo at
sitikimas, 
daugeli kartu 
ka. Keturi jauni sportolei va
žiuodami automobiliam, už
kabino dvi merginas ir užpra- 
szindami idant važiuotu 
jeis. Merginos užkrėtė paude- 
rio ant uoseliu, insisedo in au
tomobiliu ir nuvažiavo in už
miesti kur sustojo karezemojo, 
arba teip vadinamam road 
house, kur turėjo gerus laikus 
o priek tam 
nai.

Važiavo 
tas, ko galema buvo tikėtis. 
Matyt nepasiseko 
prikalbyti merginas .kaip sau 
mane, per ka merginos likos 
iszmestos isz automębiliaus 20 
myliu nuo miesto, viena turė
jo sulaužyta noselia, 
di/ sulaužytus szonkauJius.

kuria pasiantrina
po visa Arneri-

automobilium,

<SU

iszsigere puseti

tolinus. Atsitiko

sportams

o kita
du sulaužytus
Panaszus atsitikimas atsibuvo 
Bostone ir daugeliuosia vieto
sią ir tai kibai tankei. Tosios, 
kurios datyro “taji mokslą” 
jau antru kartu nevažiuos su 
nepažinstamais sporteleis.

Bet ir tosios, ka skaito apie 
szitokius atsitikimus, gal ge-

taji mokslą

sziints
moteres.

I I ,

palicije nesurado.

ir

Kaip su tuom amorikoipsz- 
ku gerbūviu? Ar turime ji? — 
Ne?

Pagal nuomone raszejo, tai 
turime gerbūvi. Ypatingai, 
jeigu kas turi szioki toki ap
rėdo la, 
kito, tai kam lupytis apie pir
kimą kito.

Kam badas duodasi jaust, o 
neturi už ka nusipirkt, tai da
bar gali ejti in girria prisirinki 
uogu, szaknu, lapeliu ir kito
kiu skaniu auguolin, o apmal- 
szvs bada.

Kas neturi pastoges ant gal
vos, gali pernakvot užmiestije 
ant szviežio oro, o tas labai 

Bet saugok 
idant tai ne butu 
ko, nes sargas : 
pabudintu.

Ant visko yra rodą ir gale
ma save užganadyti.

(I jeigu 
rodą visame, tai 
daugiau reikalaut ? Taigi gero
ve vieszpatauje dabar ant vi
sos linijos

gerbūvi.

nereikalauji* pirkti

sveika.

r>

Dieve, 
i miesto par
šu paika tuo

žmogus duoda sau 
ko po nogiu

ir niekas tai nenž- 
ginezys. Gal... jeigu atsirastu 
kokis tai bolszevikas, 
kokis geras cicitikas....

tai arba

Kada žmonis iszmoks proto 
jog dykai nie- 

neaplnikys arba 
milijonus, 

isz St.
apgautas 

senu

Szta i 
Louis,

ir persitikrins 
ko Amerike 
už doleri dasidirbs

Jonas Philipicz 
M o., likos

ant tnkstanezio doleriu 
budu per apgavikus. Kokis tai 
apgavikas sutikės Joną, pasa- 

jog nesenei sugryžo isz 
Alaskos 
palikdamas aukso kasikius ir 
50,()()() doleriu, bet priesz mir
ti ketino isztlalyti pinigus del 
sunkei dirbaneziu ir paezedžiu 
žmonių, bet idant darodyt, jog 
isztik.ruju yra paezedunu, turi 
indeti in bleszinia tūkstanti 
doleriu o 
dėjo tiek

ke nesenei 
kur mirė jojo dude

ir nepažinstamas in- 
idant matytu kad 

yra teisingu. Ant rytojaus Jo
nas atnesze bleszineje tūkstan
ti, nepažinstamas teipgi indejo 
tūkstanti ir liepe Jonui neszti 
namo ir atidaryt ant rytojaus 
o ras bleszineje du tukstan- 
czius. Jonas negalėjo užmigt 
isz akyvumo, atidarė bleszine 
ir vargszas net sukliko, nes 
vietoje nepažinstamo tukstan- 
czio rado mėlynas popieras su
vyniotas in deszimtinia bu- 
maszka, bet jojo pinigai, teip
gi dingo. Nepažinstamas per 
#avo gabuma, iszeme Jono pi- 

ir dingo jeszkoti kitu 
sokeriu,” o gal ir pasiseks 

panasziu Jonu daug

nigus

surasti
nes czionais tokiu kvailiu ran
dasi užtektinai kurie duodasi

I • » i

lengvai prisigaut su prižadėji
mu aplaikymo daugiau turto 
‘‘už dyka.”

r't , i ,

Kytras.
Mamyte, mane daraktoris 

musza ir mnsza.
— Tai tu vaikeli turojei 

nusipelnyt, o volei jis ant to
1 "t . M • i N .yra kaęl tave mokintu..,

— Gerai, mokiptu^ tai ,ka
kaltas pasturgalis jeigu nūola- 
a ""irn • itos pliekei Ten ne reike mo 
kint... •

Pr|inesziinas jog skaitliui li
goniu ant garsios raupu salos, 
Molokai, salos Hawaii, vis ma
žyn ir mažyn eina, nes ligoniai 
paliuosuoti po matomu gydy
mu su ehaulinoogra aliejum, 
kreipia atyda in szios svarbios 
ligos problema Suv. Valstijų 
tropiszkuose valdymuose, 
galimybe jog kada nors bus 
iszrisztas. National Geogra
phic Society 
iszleido praneszimn apie cliaul- 
inoogra aliejų ir isz kur paeina.

“Nepaisant, jog chaulmoog
ra aliejus,

kada

j >

ir

Washingtone,

Bet daugeliu

ir prirodyt I

vartotas 
rytu dalyse 

gydant viso- 
bet va karie-

paganuntas isz 
chaulmoogra medžio, 
Indijoje ir kitose 
per szimtmeezius 
kias odo ligas,
ežiams ilgai buvo slaptybe. 
Medžio vaisiai 
marinezio didumo 
net i Indijos, 
mos bazarose 
mažai 
kur paeina. Kuomet aliojus 
trintas ant odo, tik palengvino 
skaudejima ir todėl pasaulis 
nekreipe at ydos in ji. Bet kada 
vakaru mokslas atskyrė gydo
mas ypatybes ir pagamino in 
tokia forma, kuri 
kaipo iszmirkszcziami vaistai 
nuo to laiko 
nuolat iniu iszgydymu.

“Kuomet szis laipsnis pa
siektas, idant kentėjusiai turė
jo vilties nuo vienos isz bai
siausiu ligų, reikalavimas del 
nei sz< Urbtos 
uis už aprupinima. 
gauti seklu ir su jom 
dauguma tu naudingu medžiu 
Suv. Valstijų «
Departamentas iszsiunte auga
lu tyrinėtoja in pietrytine Azi
ja jeszkoti nežinomos 
moogra giriu.

“Til< tada pasaulis apsipaži- 
no maždaug apie viena isz 
gamtos neapiprekuojamu do
vanu. Sijamoji vartojamas ir 
pradžioje manyta, jog medžiui 
ton auga. Bet kelione per visus 
tos szalies krasztus neparodo 
nei vieno medžio. Kelione vede 
in 
džiai be vaisiu.

rundini ir pa
ir pardavi- 

Burmos 
ir

žinoma apie 
paeina.

ir Sija- 
rinkosi*, bet 

vieta isz 
Kuomet a l ieju 

A • k • •

vartojama

atsirado daugelis

medžiagos dides- 
Su idėja 

s auginti

Agrikultūros

ch mil-

meBurma kur rasta keli
Szimtai myliu 

sekta pakol chaulmoogra gi- 
pasirode centralej Bnr-rios

moj.
“Pavojinga rinkti

moogra vaisius Burmoje, 
gyvena pul-

cbaul-
nes

sloniai'laukiniai siomai gyvena pul
kuose sziose tankynėse, ir laiko 
jie užpuola ir isznaikina 
mus kaimus. Giriose randasi 
laukiniai tigrai. Tr tik po kovo 
su tigru Amerikoniszka ekspi- 
dieijia g 
ieszkotu seklu.
sėkloms, cbaulmoogros koloni
ja įsteigta Tlawaijojo ir many
ta, jog ir apie asztuonis metus 
prasidės namines parupinimas 
brangaus aliejaus.”

......... ......................... . .................................. . ,■

IN PftlAVA 
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku JKoridorlaus.

arti-

miojo pasiimtj ilgai 
Su gautoms

‘ Puikiausi Nauji ^O” Garlaiviai.
0R1HJNA.... 8 Liepus, 12 Augusto
V A UBĄ N ......................  15 Liepos
OKOgKSA 22

! VANbYCK ...................  21) Liepos;
ORBITA 5 Augusto Ir 9 September

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir iTamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON &^SON Ino, Agents
20 BROADWAY. NKW YORK, 

Uhlcage: 117 W. Washington St.
Ar pas vietini lalvakorczlu agenta.

July ir 211 Augusto

KVITU Knygele Prauiyetems del
iszmokejlmo pinigu Rgonia- 
ma - < - - ' 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del
‘ 1 ■' - IB .’A Yi' •------- ' .. . a,

- - - - 50c.
Kantoriaus nog Budėtu pinigu ant 
susirinkimu

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

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

205 Puslapiu/* 310 Paveikslu. 
Drucziai apdaryta audeklineisA

kietais vyrszais. i Preke $1.50
W. D. BOOZKOWSKI-CO.

i MAHANOY CITY. PA.

r

Colgates suteikia malonu 
czistinima dantų. Visiš
kai iszczistina dantis ir 
palieka malonu skoni 
burnoje.
Pirkite trubele sziandien.

II

CUNĄRO
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Grelczlausias Visa-vandeninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekclja 
Southamptone in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Llbava ant vieno Isz igrei- 
c.ziatislu Isz trijų laivu kurie iszplauke 
Isz New Vorkn kožna Utnrnlnka.
Visi 3ezlos klases pasažieriai kabinete.

MA! RETANtA AQUITAMA 
BERENGAKIA

Pirklys, kuris nelaikytu knygas, ne
užilgo nuslbankrutytu.
žmonių nori Žinoti kodėl, sulig insta- 
tymu, reikalinga užrekorduotl kiekvi
ena giminia, apslvedlma ir mirimą, ir 
kodėl reikia praneszli limpamu ligų 
Horganeziun. Toki rekordai iszllkro 
žinoniszkas knygų vedimas Ir gal būti 
sulygintas su plrkystes knygų vedimu. 
Lygiai kaip pirklio knygos parodo jam 
ar Jis daro ar eikvoja pinigus, lalp sta
tistikai parodys ar apinlinkeii svolka- 
tos dalykai geryn ar blogyn eina.

.Koilcl gimimo rekordai taip svar
bus? Tavo vaikas ar mergaite reika
laus girnyino certlflkala kuomet pra
dės lankyti mokykla, Ir vėliaus paro
dyti amžių, tėvu vardus, gimimo viela, 
gauti darbo popietes, parodyti pllle- 
lyste, imli civlllszkos tarnystes egza
minus, gauti pasportiis, 
teise paveldėtI turtą.

Ghnhno, apslvedlmo, mirimo ir lim
pamu Ilgu serganczlu rekordai dideles 
svarbos sveikatos afleierlains Ir žmo
nėms, kurie užsiima soelallszku dąrbu 
gydytojams ir mokslininkams, kurie 
užsiima studijuoja mirties prlržapzczl- 
as sulaikyti nereikalingas Ilgas ir 
m i rėžias.

Nuo tokiu statistikų mes galime ma
tyti mirties ratA kiekvienos violos ir 
nr rata didinasi ar mažyn eina. Kuo
met didinasi, skali lynos parodo kodėl, 
kaip pirklio knygos rodo pelną ar pra- 
lahnejhna. Kuomet gydytojo raportai 
rodo, Jog limpama liga, kaip: Karszt- 
liga, Auga, Sveikatos virszininkai tuoj 
bando surasi i Ilgos pradžia ir sustab
dyti Ilga. Gyvasties statistikos duoda 
mums proga matyti svioszos sveikatos 
darbo pasekmes.

Kiekvieno kūdikio gimimas turi būti 
užraszytas, netik kad yra kūdikio tei
se, bet dėlto, kad galėtumo turėti tei
singu suraszu kūdikiu mireziu. Daug 
nuveikta darbartiniais metais apsau
goti gyvastis naujai gimusiu kūdikiu, 
ir tas buvo galima nes statistikos na- 
rode Ilgu priežaszczias. New Yorko 
valstijoj 20 metu atgal apie 15.8 kūdi
kiai mirė isz kiekvieno tnkstanezio gi
musio, bet dabartinis padėjimas daug 
geresnis. Pereitais metais tik 75 mirė 
isz kiekvieno tnkstanezio gimusiu.

Trisdeszimts motu atgal generale 
mirties del visos New Yorko valstijos 
buvo suvlrsz 20 del kiekvieno tukstan- 
ezio žmonių, pereitais metais tik 12. 
Tie faktai parodo dideli pelną ant kre
ditines puses didesnes 
knygos.

puses rokundu

— Foreign Language Infor. Service.
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Telpgl per I.ivcrpoola ir Glasgow
LACONIA .............................. C Liepos
FA HM AM A 13 Liepos
A LG F III A .................  15 Liepos

Apie laivakorte ir Informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

F A II M 0 S ! F A K MOS!

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ............. S107.00
In Liepoju...................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $100.50 

(WAR TAX $500)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Piniguti Lietuvoje gauna arcziauiilarne 

25 -30 dienu.
P. MIKOLAINIS,

Dabar yra geriausia laikas, iszsirin-

Czlc yra labai derlingos 
Asz tu

k t <• gera ukieKneH inatite kur koki je- 
vai auga. i 
žemeK Ir užauga vlnokl jeval.
t in dar X3 Faunas ant Pardavimo, vl- 
Hoko didumo. Daugelis Isz tu Farmu 
pai'sidiHxIa labai pl^ei ir ant Lengvu 

Iszmokcjimo. Faunos parsiduoda su 
givules padargai ir apsietai laukais 
prljrinanczlos pre Upių, ažeru Ir arti 
trrivii /1 i si t1, L-i L’*. I Irti it ir 11 i ■ Ir I rt {Ir 11geru žemiu didžiojo! 'Lietuvu ūkininku
Kolonijoj, kur yra apslplrke buvIfh/. 
IoO Lletuvu Farmas. Reikalaukit Far- 
niu Katalogo.

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. H

paszte laike

1
. 1 - Box 17,

•f

JOHN A. ŽEMAITIS, 
FOUNTAIN, MICH.

(3t. e.t.-to-Jl.l 1)

RALTUOS-AMERIKOC
M LINIJA VBroadvay, NevYork.NY U

So^iLIETUXiK
•į . PER l-UXMDUp.GA.Pn

7j\ ’ ZxQfXZY IJFDn.in
PUVM DUU G A.PTLIZNĄ 

AKLA LIEPOJU.
Lietuvei vaduojant in I’iliava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa treezla klasa padalinta In kąra- 

barus ant 2, 4, (J ir 8 lovų.
ESTONIA .... 12 Liepos
LITUANIA ......... 26 Liepos

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
In l’lllnvn In Liepoju,$107.

Mes užmokame už tfkieta isz New Yorko įn 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentu.

b

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTA! 25c.

W. E>. Bocikowiki-Co. 
Mahanoy City, Pa.

M
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3.50.

Rengia Didžiausia Ekskursija in Lietuva |
u

Vytauto Bendroves Pirmininkas ir Seniausias
Laivakorcziu Agentas Geo. J. Bartaszius

Greicziausiu White Star Linijos Laivu
I f

I
OLYMPIC

5 d. Rugpiuczio {August

1 
x 
i
TX
X

J:X X I:
It1922 X

Isz New York in Kauno per 9 dienas.

n i, lį

Keliauninkus isz Najorko iki Kauno palydės “Vytauto Bendroves” 
palydovas placziai žinomas visiems lietuviams Kun. N. J. Petkus isz 
Brooklyn, N. Y. Isz Piliavos iki Kauno keliauninkams bus parengti 
specialiai traukiniai. T K T * vkSįįįSiuiž K

1 oivzaItayI'AC PfaIta \ ^reczios Klesos $106.50Aidi Vd.IY.UI Ivo 1 lull V j C1 KO CK/Y1 Antros Klesos . $ 152.50
ir turėt greita irNorintieji keliaut in Lietuva ant laivo “Olympic” 

smagia vasaros kelione, tuojaus visais keliones reikalais atsismaukite 
pas sena ir prityrusi laivakorcziu agenta GO.E J. BARTASZIUS. 
Ant laivo “Olympic” bus gaminamas tikrai lietuviszkas valgis.
Bus traukiami keliauninku paveikslai. • i

■ \.1 ' ' * II

„ 'S už žemas kainas.
Turint ryszius su Lietuvos Ūkio Banku išduodam draftus ant perlaidu 
doleriais.
Kitu miestu keleiviai bus patikti ant stoeziu Najorke ir palydėti ant 
laivo'. Kviccziam visus kreiptis per laiszkus ar ypatiszkai po adresu:

Nakvines keleiviai gaus ant vietoC!
.. I

*
/t

i X X 
i 
♦I* x 
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•i 
m 
4

*

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington St.

1 y*' '’r ’ j1. 1 < < 1

;!j)ftso valandos: nuo 8 ryte iki 9 vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 3 popiet.
New York, N. Y.
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VAIZDELIS ISZ GYVE
NIMO.

Ponas Feliksas 
ę * K,

ilsėjosi po 
szerliongej

■ t

I’"
L '

pietų ir iszsitieses 
durnojo, durnojo.

Klausymas kuri stengėsi isz- 
riszti nebuvo invairus vienok 
ponas Feliksas jau trejetas va
landų galvojo ir neiszgalvojo 
nieko, klausymas paliko klau- 

4‘kur nusidaužti szi va-
* >

i' ■
i 
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fMsymu:
karaį ka veikti ?

Breszko, kas valanda tam- 
daresi kabinete, Lapkri-

czio vakaras visu savo nuobo- 
ant nervu, lauke 
uže, stambus lie- 

in lan-

siau

■
•Il's

cziute Lidija pas kuria buvau 
Vlikar, nuobodi blaszkvda- 
mus. ..

Ir sztai 
si kartoja 
Atabalsis skambuezio, — isz— 
savas! — a, a, a! — duris atsi
daro, — iszsiilgėjusiu turtuoliu 
szirdžiu pavergėja tiesia ran
kytes. .. buduaras, minksztus 
fotelis — vandens spalvos aba
žūras, 
szviosa, meili 
— mudu ...

Matau kokia
mano

nuobodi

p. Felikso akyse at- 
vakarvkszto vizitą:

sulaiko stipria elektros 
pusbrekszma ir

Į

* 
11

■ft

•■ *
•'k

|nl

| f
i
*i ■ i>į a

pS1
L ®

..I

i™

I
i

*<*
4

>

*

% lf

*

'' M
i

I *hc

f ■

4
9

I

>

j

, 'l!1 
ik

B
I

r

I 

I 
I" iki

I

I

į
k 

j
!

f

i.B 1
■ ■

lir-

į

i
■ i

■
i

/’J

I I

•;d, 
?I

dumu veikt' 
vejas niužai 
taus laszai barszkino 
gus, laikrodis kartojo vienodai 
tik, tak, nenumaldomas nuobo
dis pa verge visa p. Felikso esy
be.

Nuo nekuria laiko jis ta sa, 
vo nuobodi insivaizdino kaipo 
baisia szmekla, prakauli, gel
tonu veidu ir indubusiomis aki
mis, kurios žalsvai raibedami, 
varste jo suvargusia siela, szir- 
di, jo visa asmeni.

Merke akis, bet tas negelbė
jo, žaliu akiu žvilgsnis perse
kiojo ji be poilsio.

— Argi asz tavęs nenusi- 
bodesiu! — suszukdavo p. Fe
liksas ir pasipūriines mėgino 
užsnūsti, bet veltui, szmekla da 
areziau prisiartindavo ir žiuro- 
dama in ji szaipesi, su patyczia 
kartodama: — ne, no, tu mano 
vergas iki mirimo, pavergiau 
tave, viena syki man pasidavęs 
nesvajok nusibodeti! eisiu pas
kui tavos, šliukšiu lygu szesze- 
lis visada su tavimi, visada sy
kiu !

tai nerimastį 
“mano Kacziutes” žiuri in 
laikrodi — a, a, a! žinau ka tas 
reiszkia tenai kieme tarpvartyj 
laukia koks nors jaunas, mei
les t rok szt ant is karininkas ar 
studentas, laukia sportiszkame 
siautale, susitraukęs, leipda
mas, nes laikraszcziu paviniuo- 
tos kojos, kiauruose batuose 
szala velniszkai, už tai szirdis 
szirdis o ta cziupsele 
dabinanti kakla 
pliko! o tie ūsai! nėr ka lygin
ti su mano sziurkszcziais sze- 
riais panosėj! Lai szala biesas! 
lai laukia! užtai tu nepaliksi 
po puskapi szimtrubliniu asig- 
natku, dykai viskas ant mano 
ir man panasziu seniu skaitli- 
nes! Asz tuo tarpu noriu pasi
linksminti, savo nuobodi pra- 
blaszkyti!... rasit pasiseks!

— Brangioji, iii vakaru nu- 
, malonu 

su likeriu iszgerti

čiu ri

J 

vituriais 
tai ne mano

tariau Tau paaukauti, 
butu kavos 
bendrai!

Ji szypsosi
si rauk t i. —
- Taip, 

nymas, kaip

y stengiasi nesu-

geras uzma-

Kad taip elektra ada
rius? rasit szviesa prablaszky- 
tu ta nuobodi ? — Szviesa 
rint padary ti reikia 
paspausti guzika, e-e tegul ja! 
Czia iszgirdo antrame kamba- 

ir šu

no- 
atsikelti

ry liokajaus žingsnius 
’ szuko:

— Bonifacai, szen! adayyk 
elektra!

Balsas p. Felikso turbut bu
vo keistas, nes liokajus ap- 
szvietes ' kabinėta praplotos 
akis žiurėjo in poną.

— Kospitrini nevidone? — 
suszuko ruszcziai.

— Maniau — 
blogai — vandens —

rasit ponui

— Eik po biesu! dvėsti ne
manau gali nelaukti!. .

Liokajus peczius pakilnojęs 
iszejo, p. Feliksas eme dairytis 
po kambarį. Visi baldai tokie 
matyti, paprasti, nusibodę, sta 
ežiai neapkentami Isz eiles kla
jodamas akimis po kambarį su
silaikė ant grupos fotografijų 
pas raszomaji stala, buvo tai 
veideliai jauni, linksmus, visos 
szaipesi tartum.* mirgezioti 
mirgeziojo in sena pažinstama.

Beveizint in , 
veidas susiraukė 
žymiu pasibiaurejimu: bež
džiones! Paskui nusispiove ir 
vėl maste: Kur nueiti? kaip su
trumpinti ta ilga rudens vaka
rai O kad taip szi vakaru kur 
nuėjus, o kas bus rytoj, poryt

tart um

jas P. Felikso 
t ir isztaro su 

pasibiaurejimu:

ir taip toliau ?
Kad taip apsivedus? — ka 

ka, ka! nėra kvailiu, su žmona 
in namus jos kaprizai, 

žinau ko galima nuo 
ne viena ture-

ineis 
aržiu! 
žmonos tikėtis 
jau garbes pažinti! lai jas!

Asz tu r but nemoku gyven
ti, — nutarė p. Feliksas, žmo- 

už pinigus vis- 
asz gi 

juos turiu, jeigu norecziau pa- 
raszycziau kortele — ka sakau! 
— pasiunseziau , liokaja pa
kviesti ir minia meiliu drau
giu suvirstu prie manes, bet a 

\ nenoriu, nenoriu!
Liuise, Nina, Leta, Lole, Vio- 

, le, Kasa, Masa, visos tos poniu
tes meiliai* priimtu mane savo 
būdose, kad pabelscziau, už
mestu klausymais:ar ne sirgau 
kad taip seniai ju nelankiau, 
tikrintu kad ilgėjosi, nerims- 
tavo, nes meile ju nepaprasta 
valandos simpatija, nes pasem
ta ant garbes, guodones del 
mano asmens, ka, ka, ką! as
mens — oi ne kvailas asz!.. 
seno žvirblio neprimasinsi su 

^ pelais! jos visos, viena in kita

♦ nes sako, kad

nemoku gyven-

kas yra nuperkamas,

ne
♦

tai
asz tau dėkinga 

turiu iszeiti tarnaitei duoti at
sakanti paliepimai — sako ma- 

jeszko akimis
ant stalo. . . Balta 

meiliai
kurioje

no dievaite ir 
kasžin 
rankute 
knygute kurioje insmeigtas 
tenvutis piesztukas ir iszeina.

Gerkle drasko juokas, nore- 
cziau balsu sukvatoti, nes su
prantu, tartum matai kaip ma
no Kacziute su aszaromis aky
se iszpleszia isz noteso lakszte- 
li ir ant virtuves staio paside- 

Turinis žinomas!

ko
paima notes

eiles ir

szirdis

jus raszo.
oi!. .. pradžioje mano karjeros 
nesyki, taip lankiau 
gaudavau tokius lapelius!

Brangia usis,
sprogsta vienok priimti ne
galiu, tas senas niekszis in- 
virto, rytoj už tai už jo svei
kata iszsigersime szampano!

Tavo Kacziute.
Tarnaite paduoda susitrau

kusiam vargszui lapeli, jis ži- 
banezioje szviesoje skaito, su
keikia sugniaužia kumszti ir 
stirena nieko nępeszes, už tai 
asz sėdžiu foteliuje, ir laukiu 
kavos su likeriais, sėdėsiu pa
kol norėsiu!

Sėdėjau, pakol norėjau, au 
szo kada atsisveikinau su “Ka
cziute ’^ir sti daf didesniu nuo
bodžiu sugVižau namon. Kad 
bent užmigti ir miegas neima, 
ta prakeikta szviesa akis rai- 
zo!...

Ponas Feliksas pasikėlė nuo 
foteliaus, užsuko elektrosužsuko 
knopka ir abgraibtais sugrįžo 
in savo szerlianga.

Tamsoje prie pat jo veido 
prakaulis nuobo

džio veidas žalios deganezios 
fikys varste jo siela, szirdi,

prisiartino

jo siela szirdi 
szmeklos lupos szaipesi su pa- 
tycziu...

Veltui, veltui!
liuosai nuo szirdies prasijuok
ti, t
apsiverkti, tu ledine, tu pana- 
szus in stiklu prirengta foto- 1 1 • *1 • •

ne tu begali

linksmu, meiliu juoku, ne

šiai suvargęs brolis, gyveninio
I *pajuoktas vargszas!...

stiriai pa
le n opka ir 
Bonifacas

Ponas Feliksas 
spaude skambuezio 
netrukus liokajus 
atsistojo tarpdury.

— Klausyk, sužinok kelin
toj iszeina traukinys in N. pas
kui sudėsi man daiktus: 
garu i turu baltiniu
mane in stoti, pirmuoju trauki
niu iszvažiuoju!

— Visai jau subhido! — 
masto savyje tarnas ir iszeina.

Neilgai trukus pareina ir 
pranesza: antroj
ežio — tuoj sudėsiu daiktus.

— Pasiskubink, kad nepa- 
sivelinti iszvažiuosiu anksz- 
cziau, pirmoj, priruoszk man 
del nusiskutimo inrankius!— 
pridėjo p. Feliksas.

Iszdaves
vaikszczioti po 
damas savyje 
tingai tiems kurie 
iszvažiuoja.

— Važiuosiu svkiu! — kar
toja szmekla sekdama jo žings
nius, važiuosiu 
tavo u pa!

pora 
ir palydėsi

4 j. 4 ' : f »' • I-:”' 1 * <■ r ! 1»
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mitnaii Nuobodu, darbo nėra!
.Nuobodu! o czia nėra 

laiko nuobodanti! Kaip tai 
darbo norą? vyrui apie miszka, 
man ruosza, verpalai, ilgesnios 
dienos kiek atsiranda aude
klai, žeme atszilo — daržai so
ti, daigstyti, ravėti! Czia vie
nos dienos 
bėdis tai 
tinginiu, 
mes jo nepažinstame!

P. Feliksas szyptolejo, užo-

-

Iiuosos, nuo-- 
nickszti draugas ir 

arba dideliu ponu,

norą

po pusnak

paliepimus, 
kambarį jaus-

neramybe, ypa- 
retai kur

pine

ir užnuodysiu

Ot sveczias! ot netikėtas! lyg 
isz dangaus iszkrites! — kalbė
jo sesuo sveikindama 
matyta broli. — Kodėl 
szai mums? mudu su vyru tan
kiai tave minėjome, na in vidų 
in vidų, suszales

seniai
nera-

esi, ir suvar
gęs, ko veikiaus reikia karsz- 
tvmo!

prie— Dailinusi prie tavo ki- 
szenes — kalbėjo szmekla ir ta 
padare kad Feliksas nebe prie
žasties atsakvdavo seserei ant 
jos szirdingu pabueziavimu ir 
žodžiu

— Ilgėjau ir asz, bet — bet 
, — žmogus nuvar- 

sau apsi- 
labiaus noriu biski

— reikalai 
ges — ot 
lankyti, 
pasigydyti. . .

— O kas tau Feli ? sergi ? 
sodžiuj pe

užsidėjau

sergu kiek... 
biski nepasiseku..,

neiszrodai blogai, 
rois!.. .

— Ne tiek 
žinai ka,
ka turėjau viskas žlugo...

Czia Feliksas žvitriai žiurėjo
in sesers veidą, norėdamas, at
spėti koki inspudj. padare ant 
jos, t ie jo žodžiai.

— Fee, niekai turtai ne am
žinas dalykas, žlugo ir vėl bus! 
ot su mano vyru pasirodavosi, 
jis žmogus apsukrus, iszras isz- 
ejima, pradžiai gales tau sziek 
tiek paremti, nereikia apie ta 
mastyti, nuodyti sveikata, ge
ras upas tai tikras turtas! — 
kalbėjo p. Morta dengdama 
stala su skoterezia ir priruosz- 
dama svecziui užkanda.

Feliksas žiurėjo in ja nuste
bėk, kokia ji buvo kitokia už 
tas miesto ponias kuriose pra
dėjus nuo ju veido spalvos vi
sur buvo melas ir veidmainys
te, p. Morta buvo lyg inkunyta 
teisybe, rimtumas, dora ir isz- 
mintis. '

— Na, o jums kaip czia gy
venasi? — užklausė p. Felik
sas.

Gerai, galas su galu sū
dą po biski kas metas 

padedame senatvei,

me ji ta kalba, sesers, lyg kitos 
pasaulės žmogaus, stebino ji 
jos gyvumas, jos pati eisena, 
jos atsidėjimas, net ruosziant 
stala, visur matosi tvarka, 
kiekvienas smulkmenas buvo 
pas ja aprūpintas, turėjo savo 
tikslą.

— Gerk Feli arbata

rinti ju Vnlgl Ir nosziotl Ilgas. BALTRUVIENE.

Visuomepiszka Sunkenybe.

Imigracijos instatymai praszalina 
nuo Suv. Valstijų žmones, kurie gali 
tapti visuomenei sunkenybe. Kad nors 
neiszkus, in statymas toliai siekia, nes 
tarp invairiu imigrantu, kurie neinlei- 
sti in Suv, Valstijas “vlsuomeniszku 
sunkenybių” yra daugiausia.

Žmogus, kuris gali tapti visuomeni-

1 yl
'tr1
M''
1
■K

.į
sz.ka sunkenybe, yra<tas, kuris save ? ;
negali užsilaikyti, arba del kokjos no
rs priežasties be darbo ir Jo užlaiky
mas priguli nuo visuombnlszkiJ^ fnie- 

Kiekviena atsitikima 
imigracijos virszininkai turi atskirai

visur

, — ta
re statydama jam stikline, ir 
žinai ka, nesupyk asz tave tu
riu biski palikti viena, manau 
kad gulsi pasilsėti, ot czia sve- 

, — parode sza-
o asz turiu reika- 

neatidesfoma, insi- 
vaizdink sau

/

ežio kambarys 
litines d utis, 
la, reikalą

sodžiui kuriai 
ji atiduoti, pa-

avantura; vaika 
primetu, sorgas. cypias, oi, oi! 
yra czia boba 
rodos pasiseks 
mokėsiu kiek bile nusibodot!
to brudo, asz negaliu 
neturiu nuvargusi nnkezia ra
mybes nėra. Taigi prie tos bo
bos noriu nuvažiuoti.

manimi se
sute, asz gi, saviszkis, — tarė 
p. Feliksas, o savyje maste:

— Sze tau ir po ramybei, 
jeigu nepaims ta boba perspek
tyvoj cypyinas ir smarve siaus- 
tuviu, asz tuoj neszinsiuos! — 
balsu gi tarė: — o«jeigu nepa
ims? prisieis auginti;

— . Paims, ba, kelius rublius 
duosiu, neilgai vargs su juo 
kaip manau, nesveikas vaikas, 
iszblyszkes, vargo ir nuodėmės 
vaisius!... Na tai asz važiuo
ju, nesirūpink broleli, užmirszk 
savo nuostolius, bus viskas ge
rai.

ir laiko

Nes i varžyk 
saviszkis,

nti Iga i

tavęs pa-— Stengsiuos 
klausyti!' — atsako p. Felik
sas, dabar tuoj gulsiu, naktis 

veikti, akvB•/nemiegota ima 
merkiasi.

Jau apsivilkus geltonais kui- 
linelais, didele skepeta apsi
siautusi inbego.

— Neužmirszk, broleli, tu 
Ta nevelele 

baisiai rėkia, kaip kada ne
užmigsi.

— Gerai 
aeziu!

duriu uždaryti.

gerai sesute,

Už valandėlės pasigirdo ratu
bildėjimas, p. Feliksas užsi
mąstęs sėdėjo už stalo.

Tolinus bus.

p.

I

rinte sužiedotini turi 
sutinka teketi

grafijai kuri pagadino szviesa 
ir atėmė gale atmuszti savyje 
bent a, tavo siela užmirusi, I 
szirdis nejautri, kuniszkas as
muo taipogi nudėvėtas ir tag 
nieko nebeliko tik mano drau
gystė.

— O kad taip nuvažiuo- 
cziau prie sesers sodžiun, rasit
atsigaueziau, iszire dirgsniai 
susistiprintu?

—• Kodėl
BZmekla -

t - , • • .

ne, — sako 
brolis nevedės ka-. 

pitalistas visada bus meiliai 
priimtas, važiuok kad da vie
na kastumyna užinodyti, da 
viena malonumą pritirti!

Nuduosiu? kad vjsi mano pa

4'4

na kastumyna užinodyti, da

th

Jau tam Plymeto, 
Tai džiovas tikra korone y

Ne kam tikusios merginos, 
Netekusios panystes ir doros. 
Apie 14 tokias jau dažinojau

ant maisto.

na.

Ir in savo knygas visas už- 
rasziau, 

Pas katras garnys atsilankys 
Ir gyva dovanelia apvaisys.

garnys dovanelia 
jau paliko,

Tuoj ir kunigėlis atvyko, 
Jauniki atejti prikalbino, 

Na ir tuo su serganezia suriszo.
Apie kitas kalbėti da susilai-

Pas viena

sioina, 
atskalai 
na ir vaikai priaugs, reikės ka
tram dali parūpinti, mano Ma- 

, bet ne-
savistovingo 

būvio sau neužkariavus, dabar 
universitete. Juozas baigia 
gimnazija, a apie agronomija 
masto...

—. Bet jus patis, ar neisz- 
važiuojate noFs ant žiemos in 
svietą, žiema jog sodžiuj asz 

-n    --t .. ... -r .‘ nJi .j1 ---ii-r-r-■ ri - i. r- -
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Gudri Moteris.
— Ar girdėjai 

Zikas vėl kalbino savo paezia 
vestis, (su kuria jis yra persi-

Mikas: kad
■ i

i

sky ros T
Dikas: — Ne. Bot ka ji jam 

atsako?
Mikas: Ji sako negalinti

tekėti už vyro kurio pirmoji 
pati dar gyva.
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Muses Ligų Ncsziotcjos. f • ■r..
... ... .... ..

Savo papratimuose muses yra bjau
riausi ihsektal au kuriais žmogus susi 
duria. Netik gimdo purvus bot per vi
sas savo dienos Juos apleidžia
juos tik lankyti žmonių namus slibinu-

Naminos muses i virtos mall lntojos 
liet maitinimo procesą negreita. . Jos 
knibinėja valgio pavirszl nesėdamos 
hu savim, ypatingai ant plaukuotu ko
jos daliu, užkreczlamu ligų organizm
us, parazitu klauszlnius Ir kitus organ 
Iszkus purvus. Kuomet muses lanko 
tavo stalo Jos palieka kiek nors purvu 

Kuomet maistas taip ap-
hlaurlntas pilvą, esame užkrėsti, ir 
viena ls£ daugelio pavojingu Ilgu gali 
ižpultl.

Namines muses nelabai toli keliau- 
llotai keliauna dauginus kaip pu

se mylės nuo veisimo vietos ir beveik 
visuomet pasilieka apie du arba tris 
r.zimt us Jardu nuo paėjimo vietos. Jei
gu muses atsiranda kur nors, yra aisz- 
ku, jog iszsipletojo paezioj apielinkej.

Laike Iszpaniszkos- Amerikonlszkos 
kares, Amerikos žmonių atyda drama- 
liszkai buvo kreipta in kaipo noszioto- 
os karszlligas. Szlmtai kareiviu mirė 
niro nuo los Ilgos per nukreipiama už 
kretlma. Aplinkybes, kurios vieszpa- 
tavo per Iszpaniszkos-Amerikonlszkos 
karos laiko, net ir sziandien egzistuo
ja tukstaneziuose Amerikos apielin- 
kese.

Muses, kurios prieina prie szalinitl 
Irlobu ir prie stalu, gali apibiaurinti 

"Pieną beveik grel-
czlausla užkrėstas, ir daugelis karszt- 
liges epidemijų ir mireziu paėjo nuo 
plenlnycziu, kurios neturėjo tinkamus 
parankamus isznaikinti atmatas.

nupirktas mušiu pilnose

bile koki maišia.

Kad nors patys

Tas nereisz-

Maistas 
krautuvėse Jeigu valgytas nevirtas tie
siog vos prie li"os. Valgis irgi gali 
būti apibiaurintas po virimu. Kn|lpo 
pavieniai, nepaisant kokius atsargu
mus imsime, visuomet galime būti 
karszlige užkrėsti,
atsargiai bandome isznaikinti muses, 
bet del kitu neatydumo kartais gyvas
tis pavojuje. Ir todėl mušiu isznai- 
klnlfna’š yra d’rtlykdh' su kiWltldM Visa' 
aplicJinko turi tartis. Muses ir Iszpla- 
tina kita liga’—Diarrhea arba Viduria
vimas yra vaiku liga, bet ir aiigusiems 
limpanti. '
1920m., Snv. Valstijose 38,514 kūdikiai 
nesulaukė dvieju motu, mirė nuo Vi
duriavimo.

Goriausias būdas isznaikinti muses 
yra pradėti ir tęsti tikra kova tam tik
slui. Tik per suvienytas pastangas vi
su gyventoju su pagalba sveikatos de
partamento ir miestiniu organizacijų 
muses bus isznaikintos.
kia jog ypaliszkos pastangos turi būti 
pavaidintos ar panardytos, ne, tik pa
tartina visiems kovoti isz vien, nos tik 
tada jos bus isznaikintos.

Kaip ilgai mušiu plotai rasis, nebus 
galima jus isznaikinti, todėl pirmu pir
miausia reikia tas vietas isznaikinti. 
Tas rclszkia, jog kiekviena apielinke 
turi būti szvariai užlaikyta, pranai- 
kinti sukrovimus iszmatu ir meszku, 
ir reikia prižiūrėti jog iszmatomš yra 
tinkama vieta. Kuomet mes suprasime 

i jog nuo mažiausiu purvu muses atsi
randa tik tada bandysimo tuos purvus 
isznaikinti.

Visos namines iszmatos turi būti laix 
kytas in uždengtus indus, kurio notik 
neprileis muses bet ir neprilcis kitus 
brudus. Susirinkimai iszmatu daržu
ose yra priežastim mušiu veisimo.

Sietais aptaisyk namu langus ir du
ris. Tie sietai, jeigu tinkamai aptai
syti, neįleis in namus 95o/o mušiu. 
Jeigu negalima visus kabarius sietais 
aptaisyti tai nors valgomoji kambarį 
ir virtuve. Atsargiai reikia priturėti 
ligoniu kamblius, ypatingai jeigu li
ga užkreezidma. Sžydrais apdangs- 
tyk valgomus daigtys namie į|j<*krau- 
tuvose. • /j*-

“Formalin” yra pavojingiausias nuo- 
las* jpusems. In torlelkule'Jridek pu- 

n K .v . f* *.. 11

us kitus skystamus U*, 
nesz..
skystimo turės 'gertj {fForiiiilHi

' t''' , r l / P "4

užkreczidma

yra pavojingiausias

v^ta^ens ir puse “Fc^jnalin” || 
4^bar#

Kuomet muses rferas kitokio 
b turės iįertį |ForijiHlFt' nuo 

tuo 'stips; Saugokis npo te variu niiįodu 
mūsoms, ypatingai nuo tu, kurie susi
deda isz arseniko. > ' ,

Limpanti mušte popiera sumažina 
mušiu skaitlynes kad nors ženklas 
prato namu vedinio. Žmones turėtu 
suprasti svarba isznaikinti muses pa-

vis- 
isz-

vasario pradžioj ir nelaukti vasaros.

Syki ihotcris, pareina mol- —Foreign Language Infor. Service.

kyšiu
Gal pažiūrėsiu,

Gal kiek susivaldys, 
Namiejc sėdės, 

Bambi leis naktimis nesi trau
kis.

Badai gubernijoi Indijana 
szirdeles gana, 

Bobeles labai liustaunos, 
Ne buna blaivos niekados, 

in szante subėga,

Tai jau
)

Vyrai

Taiikeį
Pinigėliu susideda, 

Žinoma ant pradžios, 
Užtenka paintukes vienos.

O paskui,
Tai munszaine dui!

jeigu nefundina,
Tai jeszko visokiu prieziniu

Ant tokiu vaikinu.
Liepe puo burdo iszejt,

Po velniu sau ejt.
Nesigėdi tokia boba, 

Kada in karezema nuejna
Pri^ . baro ^gert, 

Ir da ant vyru szaukt
* 1 « « I > .1 l » ' i) • -J. * - " • i

y

y
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Kad Gundytu dauginus, 
Munszaines ir alaus.

Juk tokios

Visi

bobos gerkle iž- 
blekiuota,
ant niek tikgorimai 

munszaine guodota.
O j moterėlės, bus szlektai, 

Kaip ant senatvės jusu vaikai,
Priglaudus jums neduos, 
Varga kens ir baduos.

Dabar apiplyszia vaikai, 
Varga geneze vyrai,

Bobos kas diena sužliugta;
Da palauksiu, 

Nes ilgai nelauksiu,
Ant aroplapo atpiszkesiu 

Ir gerai pakoeziosiu. 
• ♦ •
Jau tai negražu,

Del suaugusiu merginu, 
Jeigu in jaunikius szaiposi,

O poteriu nemokinasi.
Sztai atvedu tėvas dukrelia 

ir sūneli, 
pas dvasiszka 

teveli,
Ka dvasiszkas galėjo padaryti, 
Nugalėjo spaviudnus klausyti. 
Dukrele jau 18 meteliu turėjo, 

Lietuviszkai ne angliszkai 
poteriu nemokėjo.

Kitokios rodos nebuvo, 
Liepe kunigas del tėvo,

Kad namo abudu parsiga
bentu,

Poteriu pamokytu ir in spa- 
viedni prirengtu, 

Daugelis tėvu kunigus kaltina, 
Krtd vaiku poteriu nemokina.

O galybe Dievo,
Argi tai neprivalumas moti

nos ir tėvo,
Kad vaikelius užaugyt, 

... Poterėl i iszmok v 11 F
Tiktai niekam netikiu levai

✓
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In spaviedi

žus karve sako: kasžin khs, kad 
muę karve taip sziadiont mažai 
dąvę. pieno ‘
.^U^taiy ka4 eiuaina i 

ežia' nedavei ?

CHAS. S. I’ARMLEY

dąvę.pippPt 

ežia nedavei
in in bt|žny-

.r-p Atsuko

Ilcal Estate AkciJ Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 

mos galime jurtiin tame jiatarnauti., 
liandavojipno namus, koletą vejamo 

. randas ir teip tolinus, ę fl » k

lnos galime jumis tame jta 
ilol

. randas h’ teip tolinus. ; ; ^

rs priežasties be darbo ir Jo užlalky- 
i 
laszirdystes.
1 - - ,X.v-

sprestl. Sprendžiant ar ateivis visuo
met! Iszka sunkenybe, jie turi tarp ki- 
toko svarstyti Jo užsiėmimą, ir ar fl- 
ziszkai gales tolinus ta darba atlikti 
kiek žmonių czia ar užjurin, kuriuos 
Jis turi užlaikyti, ar gales gauti ir lai
kyti darba, jo sveikata, senumą.'kiek 
pinigu turi ir t. t.

Imigracijos instatymas—kaip skai
tomo aukszcziau—visiszkai nepriima 
džiova sorganezius arba kita limpama 
liga serganezius. 
kuriu fiziszki trukumai sulaikys juos 
nuo darbo. Tokiu bildu ateivis, kuris 
mažu flzlszku nenuojiegumu kenezia, 
arba net ir svarbesniu, nebus praszali- 
ntns. tik tada kuomet imigracijos afi- 
cieriai tiki, del Jo trukumo gal tapti 
vlsuomonlszka sunkenybe. Pav., du 
ateiviai gali turėti pačius trukumus, 
vienas gal but teleistas ir kitas nein- 
leistas. Vienas gal atlieka koki nors 
darba, nepaisant trukumo, arba turi 
gimines, kurie jin užlaikys, arba pats 
turi pinigu, kuomet kitas to visko ne
turi. Dalyka negali spręsti pakol atei
vis neatvažiuoja. Kartais, jeigu atei
vis kenezia fizlszku trukumu, jeigu ki
taip inloidžlamas, bus inleistas po bo- 
nu, kuris užtikrina, jog netaps visuo- 
meniszka sunkenybe.

Taippat su vaikais neturint szeszlo- 
lika metu, kurie atvažiuoja be,"arba 
atvažiuoja ne pas tėvus, paprastai ne« 
in leisti, tik tada kuomet prirodyta. Jog 
netaps vlsuomeniszkos sunkenybes. 
Tas pats, su seniais, turi but aiszku, 
pirm in leidimo, jog važiuoja pas gi
mines ar draugus, kurie gali ir noriai 
užlaikys Juos.

Jeigu atvažiuojantis ateivis turi gi
mines Suv. Valstijose, Jie gali pale
ngvinti jo egzaminą, jeigu prisius afi- 
davita arba bile kita prirodymą, kuria 
parodys nors teikti pagalba ateiviui, 
jeigu pagalba reikalinga. Negana isz- 
pildyti raszta, kuris sakys jog nOrl ir 
gali užlaikyti ateivi. Rasztas turi in- 
imti užsiėmimą, ir klek isz viso pinigu 
uždirbi; kiek turto tur, ir t. t. Toki 
afidavitai parodo, jog ateiviai netaps 
visuomenlszkps sunkenybes. Toki 
afidavitai arba dokumentai, su vardu 
ateivio ir laivo, ant kurio atvažiuoja, 
vara ir diena atvažiavimo, turi būti 
pasiusti imigracijos virszninkams uo
ste, kur atevis atvažiuos. v

Ateivis, skaitomas kaipo viauome- 
nlszka sunkenybe, jeigu kuomet atva
žiuoja, netbri pinigu. Kiekvienas turi 
užtektinai pinigu pasiekti keliones ga
la ir užsiliaikyti kol ant kojų atsistoja. 
Todėl klausia kiekvieno ateivio kiek 
pinigu tur. Nėra paskirtas sumos ku
ria ateivis turi turėti idant tapti įn

mcnlszka sunkenybe, jie turi tarp ki

Ir neinleis tuos.

leistu, bet reikalauja turėti užtektinai 
užsilaikyti pakol ras darba. Jeigu toli 
važiuoja, turi bileta turėti arba pinigu 
nusipirkti bilietą.

JI v
DREBULYS IR KARSZTI8.

“Drebulys ir karsztis” (ma* 
liarija), kurie tape iszsiplatine 
vasaros laike per visa szali uo
du iszplatinti. ' « i

Kasmet pietų valstijose yra 
septyni milijonai serganeziu 
maliarija. 7Mirties skaiezius 
mažas ir torelei maliarija nei 
pripažinta kaipo vieszos svei

kiausi mas. Bet jeigu 
nors viena minuta pamislysime 

, kurie 
serga kasmet, suprasimo svar 
ba, kontriliuoti maliarija ir 
jog tas klausimas turėtu užim
ti pirma vieta. Žinoma, jog ga
lima i'sznaikinti maliarija jeigu 
butu pinigu; galima isznaikinti 
uodus, kurie neszioja liga, ga
lima iszgydyt liga. Chininą tu
ri ypatinga veikime.

Neseniai Vieszos 
Biuras iszdave naudingus mė
ginimus kontroliuoti maliarija. 
Biuras iszrinko kelis miestenus 
Virginijoje ir Sziaurinej Caro-

katos

apie dauguma žmonių,

Sveikatos

linoje kur puse gyventoju sir
go maliarija. Pirmiausia krei
pė atida in paprastus budus. 
Darbininkai iszkase iszplailja-

i.

ii 
i 
'a
i1

i

4

Jeigu ne turi mokslo tikybos 
vaikai!

Jeigu niekszai tėvai, 
sarmata vaikai, 

Ant gyvuliu užaugina,
Apie tolesni gyvenimu neat

simena, 
kaiszioje,

Turi

mus rovus, kad nebutu apsisto
jusiu prudn kur uodai galėtu 
iszsiplėtoti; jie aliejų vartojo 
revuose kur1 vanduo' ‘heisžlei- 
džiamas, ir Chininą duota 
tiems, kurie jau maliarija ser
ga. Pasekmes to viso - sumažė
jimas ligos..

ir Chininą
<4 • I

It A

Visi pirsztais
Del vieni kitu pasakoje.

“J viltis plikiams.

Tiejoi tėvai isz vaiku naudos
neturės,

No ant senatvės paszialpos 
, j rejkalaut negales.

Jeigu blogas iszauginiinas,

Arablszka Mostis yra tikrai patek* 
minga ir kas prisluna keliolika atam- 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai.1 Ramykito 
ant szio adreso Dr. Jmbco. Broad
way, Box 9, Brooklyn. N. Y. Paawpdo 
kite tex szlos progoa vtoi karia pra
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CAPITAL BTOCK $125,000.00 
Bvrplua ir Profits $536,340.50

MoŪttte aut r t. procentą ant sudfth 
ptnlgn. Procentą pridedam prie jus 
ptaigu 1 Sausio !r 1 Liepos, nepai
sant ar attieszat parodyt knygute 
Ar ne. Mes norim kad Ir Jus turč- 
t tune t reikalą su musu bnnka, no- 

1 paisant (ar mažas ar didelis.
' < Bankas Ada r as nuo 9 ryte Iki 3 
.popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlco-Prezldont.
J, E. FERGUSON, Kaslerlus

Lletuvhzkns Graborlun

K. RĖKLAITIS
Ijildoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelblnlnke motero.

Prieinamos prekes.

I

I

r

516 West Spruce Strvel 
MAHANOY ( ITT. PA.

Bell Teleplionas No. 149

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
šiito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa,

■ ------------------- ------------- — -..JT iiir---------------------------- ---- ----------------- ------------------------------------------------

Žinios Vietines
(

— Džiulajus.
— Utarninke turėsimo už

tektinai pyszkinimo.
— Puse szi o meto jau p ra- 

ihenesisikarp 
ka'siklos nodįrba. , 

■

I darbe noužilgid užsibaigs.
— Utaniinko “Saules” 

įsai ir spaustuve bus visa diena 
uždaryti. • >

— Ant taksu mokėtoju su- 
i sirinkiino, jeu^is ftUibuyo Nor- 
kėvicziaUs salėjo praejta pet- 

I nyczia, likos iszajszkinta, del 
uždėjo tokes

e į

ėjo.
y-J ' Jari^tris

— Galima tikėtis, jog |>ę- a> * * a r 1 k ■ « •

ofi

DELEI RAKANDU.

! Tai invyko

Tiesa... — prataro Jo-

W. TRASKAU3KAS
PIRMUTINIS IJETUYISZKAS 

;ity> PA.GRABOBIUS MAHANOY

laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del laidotuvių Krik- 
sztlnlu, Veeeliju; Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
520 IV. Centre Mahanoy City, Pa.

Tihczlnasla l.letnylszka
0 A n K A

. —S—
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Danko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai nudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu, pjnigus saugiam paliki
mui. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tei kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems Iri Lietuva 
Viskas dardma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklto apie 
kainas o gausite teisinga 
atsakimx » Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY.
—
PA.

•Je.

-*v>Ant. J. Sakalauskas
iz?p ■ •* — - - ,

4

Cv IJETHVISZKAH GRABORIUS
IK BALSAMUOTOJAS

stato automobilius visokiems reika
lams.

laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi prl-

tu,' kada tai buvusia gražia pa
nele, jai inpasakojo apie Jono 
geruma, gražius rakandus, 
darbsztuma, turtus...

Susigėrė.
Už menesio laiko po tam, 

i Daraszius iszvažiavo Lie
tuvon, kaip Jonas lįkėĮ jo ra
kandu savininku — irivyko nėr 
mažas pokylis. ' . '

Ir asz tenai buvap. Midu-aln, 
geriąu, per barzda varvėjo', 
buriioj peturgjau, nes vis klau
siau^, .kaip Jonas, užsitraukei 
“mnnszaines,”

Į kantbarius, rode savo rakandus

nas.

si, niekuomet negyventum; ąnt 
gryno lauko ir gi negyvensi. 
Taigi, tik pagalvok, ar nebūtu

MAUDYNES SIUTAIPas kitus žmones, sakei- rakandusvisai netikėtai 
urnai ir tiktai deiei rakandu.

, Jonas gyveno pas savo kai-1 
myna isz Lietuvos, Vlada Da-' 
rasziu. Sugyveno jiedu gerai: 
vienoje dirbtuvėj dirpo, ta pa
ežiu valanda kele, tuo pat laiku 
(Įarban ėjo, jiamo grižo, gule, 
kele. Vladas ir Jonas, tai veik 
vienas žmęgus. Skirtumas tik 
-7- Jonas, Darasziaus i n narni s, 
viengungis, padaręs 

niekad neapsivesti.
szius gi — namu szoimininkas, 
vaiku tėvas, szeimos galva....

Taip buvo prieąz. kara ir 
laike karo.

Karui užsibaigus, Paraszius 
sumanė griszti Lietuvon. Ga
vo, mat, jisai nuo savo seneliu 
tėvu laiszka, raginanti parva
žiuot namo 
karia su 
abelnai 
trauko Vlada te: 
Pasitarė 
szeima, 
mones. Visi ir veik vienu iszsi- 
reiszkimu pasakė: “Važiuot! 
Kas ežia, toj Amerikoj!”

Važiuot, tai važiuot — leng
va pasakyt. Netaip, betgi, leng
va padaryt. Reikalai. Sakoma 
ir kelmas ant vienos vietos ap- 
samanoja. Ka gi jau kalbėt 
apie žmogų, ypacz 
gu, kaip Daraszius, 
tokiu atsidėjimu, 
lis žiemos metui, 
mus visa reikalinga pirko, ne- 

vilko? Visa kita: paspor- 
tai, invairus rasztai, — tik juo
kai — už pinigą viską galima 
padaryt. Ir netiek jau bėdos, 
notiek rupeseziu. Sunkiausiu 
ir svarbiausiu ro kalu buvo tai 
rakandai. D: 
ko dar Įnik.;
np brangiairnet.penkis szimtus 
grynais pinigais paklojo. Bet 
dabar, kuomet - reikia iszva- 
žiuot, pabandyk juos parduo
ti!

Ir ka nedarė Dara zius: gar
sino laikraszcziuose,: .ule kiek, 
vienam savo pažinstanmi, pra- 
szo pas draugus, kad prirodyti! 
pirkėja. Bet kad -tąu nors kąs. 
Tiesa, buvo atoje įęelctas pir
kėju, apžiurėjo rakąp4ua> bet 
užteko prasitarti: “|{ėturi 
szimtai,” ir pirkėjas ne Mbu,” 
no “mu 
liu.

Tula vakara 
gana giliai rakandu reikalu su
sirūpino. Pakrapszte 
liau, jis pakauszi ir pasako Jo
nui :

> <<

į nyczia, likos 
ko pavietas 
auksztas taksas ir kokiu budu 
galonui juos sumažyt.

galite
atejnanczia

I ežia užprotestavot 
taji sunku junga ant prapert- 
niku ir randaiininku, o tuom 
parodysim, jog nesutinkame 
iint pakėlimo taksu.

— Poni Urszule Klingiene 
isz Bridgeporto, Conn., lanko
si pas savo dukteria M. Bane; 
viezienia ir kitas gymines.

— Didelis lietus kaip ku
riems padare ne mažai bledes, 
Vanduo užseme daug skiepu, 
ypacz prie galo ant W. Maba- 
nov ui vežios • •
s

jei, kurio 
I Pottsville 
ežia

Lai tie-' 
važmoje in 

petny- 
prieszais

daug skiepu, 

tai beveik visi 
klupai buvo pilni vandens.

— Mare ir Helena Rakin
tos likos aresztavotos Filadol- 
fijoi už prisisavinima visokiu 
daigiu isz tenaitiniu kromu. 
Palicije jiaises nusiuntė adgal 

j in Mahanoju.
Bronius Sklera

isz Shenanodoroežia 
Nedelia 
Lietuva, 
keliones.

su pa- 
praeitay

atlankyti
Vėlinamo lamingos

iszvažiavo

Elektrikinia

1

— Ketverge ant Road ingo 
geležinkelio bus pigi ekskurei- 
ja in Atlantic City. Tkietai bus 
gori ant 16 dienu.

— Norėdami Invest!
Szvlesa in narna arba pataisyti koki 
dalyka, atelkyte pas elektro daktaru 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
Avo., o padarys jum darba gerai Ir 
užganadlnancziai. (t.f.)

— Antanuk, ko verki!
— Kaip neverksi, kad gai

la. Mano tėvui sziadien viena 
koja nupjovė.

— Kvailiuk, turi džiaug
tis, nes dabar tik 
reikes neszioti.

viena bata

Bell Tol. 359-R.
Shenandoah.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumon- 
Gydo visokias Lygas.

pPriima ligonius lig 10 vai., 
. .. ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig

9 vikare.
113 E. Coal St

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY 

ir in kitas Pamalęs 
Miestus

16 dienu Ekskurcfija 
Dubeltavas Tikietas $7,2:0

KETVERGAIS

(Tikictal geri ir ant Pullman karu ' 
/ I•užmokant rcgularlHzka preke).

J ISZ MAHANOY CITY
Tlkletal geri ant visu t rein u kurie* 
iszeina ta diena ekskursijos 4(d ir 
ant treino kurisiszeina isz William 
sport 10:30 naktį prlcsz tai).
Galima sustoti Philadelphia vaftiuo 
Jani Ir grlžtana.

Apie daugiaus informacijos dasižl- 
noklte ant stacijų.

tu

pri sieką 
Dara-I >

szo,

tai. I

Parduodu vlRokhiB paminklus, didel
ius tr mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu plrk«lte i’OMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
piliau gsrlaus parduoti negu kiti.

1A1 V Gi rita—

gerai, jei tu, Jonai,.nupirktumi kaip 
piano Rakandus ir szituose pa-’f,1VA 
czuose kambariuose gyventum 
sau kaip ir,-dabar?... Pagal
vok.

Jonui no galioti;: nereikėjo.

piano 'rakandus ir szituose pa-
kandu savininku — invyko ne 

u - h V ‘ •u t. L" .. X h • , 4^* irf* L. *' •

/■

(BATHING SUITS)

1
/♦ .4’ ■V

Guinano didelis sztoras nori idant ** I
*)
-K 
į
C“

h

* 1 ■ ' ' Jiį * V’ * t * 1. >

' * kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit). , 

s, •* rtA z'1 * ■ ..ii1*’i,w# i , v ‘p v nt ... *

• , Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike deiei sveikatos. ‘

Jis tik-nuszVito tokia sveika ir 
logiszka Darnsziaus mintimi. 
Pliokszterejo
Tauta Vladui per pęczius ir pa
sako : < ! * -

— Galva, brol, ant pcczin ne- 
szioji!

— Taigi....
— O kiek gi nuo manes už 

savo rakandus norėtum !
— A sz mokėja u pen k i s, ta u 

Į perleistų už keturis. Gerai ?
— Nupirkta!
Jonas užmokėjo Darasziui

• A A ?___ •

savo stambia
r' ? ►

vaikszcziojo po

ir visa gerkje ddinavo:
Szok geros, szok negeros;
Sžok'mergyte nušitveres!
O atsidūsėdamas, vis karto

jo:
Kitaip jokiu budn nebu- 
apsivedos! Dabar apsi-

“gal paskutini
jais pasimatyti.”

kokis tai noras
• !°il namo.... I keturis szimtus doleriu. Dara-

Daraszius su savo
pasiklauso Jono nuo-

r
Ir

Laž

su

t
) 9

pasakė:

toki žmo- 
kuris su 

tartum ože- 
in savo na-

*asąįus juos pir
ks r o. Mokėjo ga-

prasitarti:
ir pirkėjas ne HĮm 
nesakęs ojo savu ke-

Daraszius jau

paga-

Turbūt jau nevažiuosiu..
Kur nevažiuosi ?
Nugi Lietuvon.
Kodėl? Kame dalykas?
Lyg dar nematai?
Nesuprantu, draugas.
Nuostoliai, brol, juk ma

— Kokie ežia tau nuosto
liai? .

— Nu, paimkim kad ir ma
no rakandus. Mokėjau penkis 
szimtus, o dabar niekas ne ke- 
turiu nenori duoti. Ar tai dar 
menki nuostoliai?

— Isztiesu, nepergeriau
sia...

Taigi

cziau
vedžiau tiktai deiei rakandu!... 
Iszimtinai tiktai deiei rakan
du !...

Privalo kiekvienas turėti 
locna maudynes siutą.

savo

szius susidėjo pinigus in ina- 
kiuka, iszgavo pasportus, nusi
pirko laivakortes, iszvažiavo 
Lietuvon.

Laikas bego.
Ir mažai dar jo nubėgti pa

spėjo.
Stovi Jonas vidury kamba

rio, žiuri in rakandus, krapsz- 
tosi nakauszi ir mislina: “Ko-tosi pakauszi ir mislina: 
kiems dievams asz dabar szi- 
tuos rakandus . nusipirkau? 
Kam jie man reikalingi? Kiis 
juos prižiuręs?

Tiesa,
Bet del vieno žmogaus laikyti 
tiek rakandu, 
už penkis, kambarius, kuriuo
se tie rakandai laikoma— kiek 
tai maža supratimo reikia tu
rėti! Kaip tai neatsargiai sun- 
k i ai u žd i rb tus pl nigu me to

rakandai neblogi.

mokėt nuomos

ma?!
Po szimts porkuneliu1

Tikrai puvau apjakes, įokia ne-
sąmone papildydamas!

Ir ilgai Jonas butu dar mie
lines, nemenkai, pagaliau, gal 
ir Darasziu but sukeikęs, bet 
visa tai pertrauke'barszkini-

lines, nemenkai, pagaliau, gal

mas in (juris. Jonas:atidaro du
ris. Pro jas vidun, inejo jo
draugas, Karolis. Draugas, pa
sveikinės, užklauso:

— Kas naujo?
— Blogai... —

Jonas.
— Kas gi nutiko?
— Noturojo boba bėdos, tai 

nusipirko parszeli.
— Kas gi, kas gi ?
Parodo Jonas draugui savo 

rakandus, iszpasakojo kokiu 
budu juos insigijo. Paskui nu
siskundė:

— Nora kam ju tinkamai 
prižiūrėt — suges, žus keturi 
szimtai doleriu. 0 kiek iszluidu 
juos dabar užlaikyti Q, joj!

prižiūrėt — suges,

susiraukė
i

Draugas, betgi, Žiuri in Joną,
- , < ‘ t ■

.. - J
M t •

— Cha-cha! Ir neiszmanai 
ka padaryt?

— Ne.
— Ir galva gi tavo, Jonai!
— Kam Atycziotis? Tai 

skaudu. \
— Dievaži, sakau, gi ir gal

kvatojas:

va!

Kam ‘ tycziotis? Tai

KUR BUNA?
Antano 'Beinoro 

Bluciukiu Kaimo, 
Kauno red.,

11 metu kaip Amerika,

Paieszkan 
paeina isz 
Szveksnos para, 
apie 
girdėjau gyvena Westville, Ill.
Jeigu kas žino apie ji, meldžiu 
praneszt Amelijai Beinoraitei 
arba (t.55)

A. Skaruliene,
112G Broad wav 

Grand Rapids, Mich.

Paioszkau 
Joną. Staniulį, 
Rudaminos (Imi no 
Virbalu kaimo, 27 metai kaip

Jei kas pranesz 
ar miros 

Medžiu 
duot žinia ant adreso. >

P .Ivanauskas/
3590 Tillman Ave., 

Detroit, Mich.

pusbrolio 
paeinantis isz 

ir para.,

savo

isz Lietuvos, 
apie ji ar jis gyvas 
gaus $2 atlyginimo.

<

(lt

Mano tikra sesuo Kastancija 
Junavicziute po vyrui SinkevL 
cziene, isz Ali taus, Pirmai! gy
veno Northampton, Mass. 
Taipgi 
Joną Lobiki.

Northampton 
paieszkan pusbrolio 

Jeigu kas apie 
juos pranesz busiu didžiai de- 

• (it.

t.

kinga; ; "
V. Poszkovicziene, 

Box 171, Bulger, Pa.

J p

ANT PARDAVIMO.

Parduodame visokius namus 
ir sztorus. Taipgi iuszurinam 
viską. Atsiszaukit po adresu 
Nelson T. Davis Agency, 120 

E. Senter St. (skersai kelia nuo 
Fam i ly Then tre.). . (1.53)

Parsiduoda Maža Farma.

Parma 10 akieriu, kuri randasi 
Locust Valley netoli Maharioy 
City. Visos reikalingos maszi- 
nos, kluonas, vanduo, 2 arkliai, 
,2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės y . ■

W. Juodeszka
ant adrieso: tf

Guinano sztore randasi didelis 
pasirinkimas visokiu tu siutu ir 
parduoda už pigias prekes

Ateikite pamatyti o
LA

pirksi te.
4

GUINAIN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

♦
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anka ka Turi Baisa
Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 

darbinnka žmogų szali.
Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti. ,
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

?nažcsnes mokesties. • z
• HI I, k *1 H ,|hi« 'I W >■ # * |lt >«H' » m. " • ■ • H " ntf

Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 
vien balsuoti o tikrai laimėsite.

Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali. ,

Merchants Banking Trust Co. Banka yra fai jus banka* 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka.
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

—DinEKTQRIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vlco-Prcs. D. F. Gulnan, Treas.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz *A. Danlsowlcz, M. Gavula 
P. C. Fenton T. G. Hornsby

* a> e ^><a» «■» <■» <r
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VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
HęįOg Pittslnirge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 3.2 

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes
mctyn invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug- 

• nial pažlnsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairlas ligas pa- 
oinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsismaukite ypatlttc- 

» kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba JJtusisztai
J

ir važiuok
b .

__ L j — ■* rrį

Tik, už valandėlės Daraszius kvatojo, 
tarė:

— Pagelbetum, ar ka ?

I 
gudrus.

Abu patylėjo.

>
• • 
jei

— Na gi, sakyk,sakyk, kAd 
jau tokis gudrus, ka turecziau 
daryti ?

— Apsivesk! — pasakė Ka
rolis szaltai ir dar labiau nūsi- ri

510 W. Spruce St. 
Mahanoy City, Pa.

ir Lenkiszkal.
■ I

Dll. KOLER -

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vak&re
Nedellomls 9 iki 2 popiet. .1

6.18 PENN AVĖ
r

- PITTSBURGH, PA.
■— O e»iio W o »

— Jei tik galoeziau, kodėl 
no. Juk žinai mane: del tavęs 
visa. ’’ Bet kuomi galecziąii tau 
pagelbsti sziamo reikale?

•Isztįesu, kaip ežia Jonas ga-

Kaip gyvas Jonas ir galva 
but nusisukęs ir tai taip nebūt
sugalvojęs. Ji k lyg ir pavydė
damas savo draugo gudrybei,

r /• - ■ \
H

f

M

/

i W. F. RYNKIEVICZIAIUI

f H. r t c j- .I »

/
✓
/

✓

t « j
iz

pažvelgė in ji iszpaniuru, pa-
■ 1»1 X'U «* A 4 f ‘ , f I I i ’

— Apsivesi? Bet su kuo?
__ rri'Jž__ ’LUliJi.’b • ■ ■ . •.

r

— Kaip pypkis isziTikyt! ; 
. Ir Karolis iszpasakojo vįsa: 

mergina, ir dar kokia inorgįna;

klauso:■

- Tai paklauso? ’ J’•
- Lyg taip lengva?

• lotu .ywDarasziui, pagelboti?
Kh>ufdiiias,, kuris pirmu kar't ' 
ju Burąitfbojusiose galvqse pa
kilo, sunkai buvo izsriszti, ,

NetrukiM, vienok, Daraszius 
sugalvojo. Alis paszoko, plioksz- lengva gauti. Jei tik Jonas no« 
torojo sau į ranka in kakta ir 
linksmai prįatare:

Sugalvojau!
Na gi, sakyk!
Ir kur mano galva pir

miau buvai? Visai paprastas 
dalykas, Sartai? 
Lietuvon, o tu, 
ki ežia, Amerikoje. Kol asz dar 
ežia —- gyveni pas .mane, bet 
kuom?t asz • iszvažiuosiu

kilo, sunku buvo izsriszti.

H

Asz važiuoju
‘Jonai, pasilie

I - 
j 1,4 '•»

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENtURA LAIVAKORCZlU IR SIUNTIMĄ PININGU.
• v -

* * 233-235 WJCENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
ri 
pripirsz

— Karolis ji nuvež, parodys, 
e A____  • < a • >

Nors Jonui ir suriku buvo at
sisakyti nųą ‘4 senojo svieto ’ ’— 

• °nie- 
bet Karo-

savo griežto pasirižiipo 
kad noapsivesti/* 
liaus lengvas lifežuvelis ir ra
kandą! ji pasuko kiton pusėn.

Karolis isz' szirdies pasidar
bavo: nuvažiavo su Jonu pas

— Raudoniu Maryte, jau pagyve-
„ j į * a * ' a . -

✓

ri

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka ;agenta W. F.
1H JUIŲUIVU ir XJ1UUIVUO RUVUKULIVB gUHUUl fcUUb pi UAVČ nuli i p<Ul IJ U JI UI1V ji
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkieviczia. g 
Pasportus iszroikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 

*_ per mane nusiusti in*vsas dalis svieto.
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva

Pasportus iszroikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai

tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame _ W. "W 'X • t ■> M • • • • • 1 • . . 1__ . •laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano 
Visokiu patarimu per laifzka arba ypatiszkai.

pinigu ir laivakorcziu kurso ir

t
iI

J




