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ISZ AMERIKOS
Nauji czeverykai ir munszaine 

priežaste mirties.
Wilkes-Barre, Pa. — .Juozas 

Breska, 43 metu, atėjo pas sa
vo szvogeri in sveczius. Ant 
kojų turėjo naujus czeverykus 
o galvoje už daug munszaines.] 
Ejdamas tropais žemyn nuo 
virszaus puolė ir in trumpa lai
ka mirė nuo kraujo-tekio.

Rado kūdiki skuduriuosia.
York, Pa. — Kada pundas 

skuduriu likos atvežtas in fa
briką popieros Certain Pro-Į 
ducts Co. darbininkas rado 
dideliam punde škuduriu nau- 
jei gimusi kūdiki kurio galvc-l 
le buvo sudaužyta akmeniu, 
rankutes ir kojukes nupjautos 
nuo stuobrio. Skudurei likosi 
prisiunsti isz New Yorko. 
roneris daro slieetva
nedora motina kuri nužudė sa
vo kūdiki.
Vaikai rado l^rvįna žmogaus.

Wilkes-Barre, Pa. — Laike 
siautimo prie tvarto Jokūbo 
Buniett, Swoyersville, rado la
voną Jono Saboto, 55 metu, ku
ris dingo isz namu keliolika 
menesiu adgal. Žiurkes buvo 
nugriaužia konia didesniu dali 
lavono. Sabotas buvo nušaliu 
ueturedamas czion jokiu gimi
niu.

14 metu vaikas turės maityti 
paezia.

Detroit, Mich. —
ko8 metu* / A’lbcrtnB'Clmdwick 
dabar supras kiek tai vargo 
žmogus turi iszmaityti paezia. 
Vaikas turės mokėti paežiai 
penkis dolerius ant sanvaites 
ir užlaikyti trijų menesiu kū
diki. Albertas paslapto' apsive
dė su Elzbictolia, 19 metu mer
gaite. Tokie tai vaisei neisz- 
mintingumo ir kudikiszko pro
to.

32 užmuszti 600 sužeisti per 
automobilius per Velykas. 
New York. — Pagal daneszi- 

mus isz visu szaliu ^uv. Valst. 
tai laike Velykii automobilei 
užmusze 32 žmon$ o sužeido 
daugiau kaip 600. , O kiek ne
laimiu buvd apię kurias da ne- 
dažinota ? ,

Ko- 
susekti

//>

Keturioli-

32 žmonftį

Nori idant receptai butu 
raszyti angliszkai.

Madison, Wis.,r- Wisconsi- 
no legislate roję siuntinys John 
Pettier isz Door pavieto in- 
nesze bila, idant visi dakta- 
riszki receptai butu raszyti 
angliszkai o ne lotyniszkai. 

priimtas

receptai butu 
o

Nežino ar bilus bus
ar ne. ♦

• jonu doleriu isz

Fordo inejga daejna lyg 150 
milijonu doleriu ant meto.
New York. — Pagal valdžios 

rapartus apie metine inejga 
turtingu žmonių, pasirodė buk 
sūnūs Rockcfellerio turi meti
nes inejgos apie dvileka niili- 

turto suside-
danezio 410 milijonu doleriu. 
Jojo tėvo , inejga daejna. ant 
100 milijonu ant meto.

Dabar užejna klausimas, 
kas yra turtingiausiu žmogum 
czion Amerike ir ant svieto? 
Isz Detroito .rapartai skelbia 
buk Fordas, dirbėjas garsin
gu forduku automobiliu turi 
mėnesiuos inejgos konia dvile
ka milijonu doleriu, arba apie
15o milijonu ant meto. Fordas 
pasakė, buk kožnas padirbtas 
automobilius jojo fabrike at
nesza Rockefelleriui daugiau 
pelno ne kaip fabrikantui au
tomobiliu, nes Rockefelleris 
parduoda tankiau gazoliną del 
varymo automobiliaus ne kaip 
fabrikantas automobiliu.
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Kirto kirviu užpuoliką 
mergaites.

1 
♦

. 11

4?-

New York. — Pana Helena
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mergaites 
Helena

atbėgo

Bond randasi kalėjimo už mir
tina pažeidimu su kirviu Joną 
Richardsona kuris užklupo ant 
keturiolikos metu 
tikslo subjaurinimo.

su kirviu ant riksmo 
mergaites.
Puikei atsimokėjo gaspadinci 

už josios gera szirdi.
Bloomington, 111. — Už tai 

kad ji priglaudo po savo pasto
gių ir buvo jam
kada jisai neturėjo 
dėti, 
szi as, 
savo buvusiai 
000. Kristinai Heritage, naszle
po senam kareiviui. Jonas bū
damas jaunu 
pas Heritage melsdamas susi- 
mylejimo. Senukę.pricme Joną

kaip motina 
kur paši

lui vo alkanas ir apiply- 
Jonas Hatekaw, paliko 

ge radę ja i $25,-

vaikinu atėjo

Pats sau padare operacijo 
nuo ko mirė.

Toledo, Ohio. — Konia

dideli mėsini 
padarydamas

in- 
siutes nuo didelio skausmo ko
ki kentėjo, Andrius Mikula, 58 
metu, pagriebė 
peili nuo stalo,
operacijo ant savo krutinės 
mirdamas in trumpa, laiku nuo 
isztekimo kraujo.
motoro atbėgo ant riksmo, An
drius paszauke:

Kada jojox

Matai Ma-4 4

rinka, sztai kas man teip skau,- 
rodydamas ant nnpjau- 

ant grin-
dėjo “ 
to sąnario gnlinczio 
du. Ne gana to, dure su peiliu 
in krutino ’ isz kur kraujas te
kėjo. Paszauklas daktaras ne
galėjo prigialbet Andriui, ku

li gon bu t i,
isztekejo isz 

mirė

ri tuo nusiuntė in 
bet tiek kraujo 
ža i dūlio, jog žmogelis 
trumpam laike.

Studentkos parduoda 
munszaine.

Columbus, Ohio. — Isz ezio- 
naitinio universiteto ana die-

I

na likos iszvaryti szeszi stu
dentai isz kuriu dvi buvo mer
ginos, kurie pardavinejb mun
szaine del kitu studentu. Prezi
dentas universiteto 
W. O. Thompson 
pravardes neižda.ve.
tote prie ko toji palaiminta pa- 
siutiszka prohibicije 
net studentus!
Dovana atnesze vaikui baisia 

mirti.
Shamokin, Pa.

kokia aplaike Charles Budge- 
nas 15 metu vaikas ant Vely-

.jog

profesoris 
studentu

- Tai ma-

daveda

Dovana

ir priglaudę kaip savo aunu, o išjojo ne ant naudos tiktai
kada Jonas dasidirbo turto ir 
galėjo gyventi puikiam hoteli- 
je, nenorėjo apleisti savo gera- 
deja, nes tai buvo jojo tikri na
mai. Ana diena mirė palikt
inas savo g 
tanezius doleriu už josios 
szirdi. Likusi 
terp savo giminiu.
Trys katukai suaugia in viena.

Mount (/arinei, Pa.
atvedė keliolika kacziuku pas 
Joną Gallagher, terp kuriu ra
dosi trys, kurie yru suaugia in 
viena kaip siamiszki dvynai. 
Kacziukai yra sveiki ir jeigu 
pasiliks gyvi tai atnosz nema
žai pinigo del locidninko.

Da straikuoje 15,000 anglo- 
kasiu.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios skelbimą, tai visuosia 
dalysią sklypo 
straikuoje penkiolika tukstan- 
cziu anglekasiu, 

užkenezia 
lin, nes

aspadinei 25 tuks- 
gera 

turtą padalino

Ne ilgai teip daria.

J
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Los Angelos, Calif — Elmer 
Goss isz Gary, Ind., ana diena
nupuolė nuo asztimto laipsnio 
Metropolitan namd bet nonžsi- 
musze. Tasai narsuhas czystina 
langus didelinosia iiamuosia ir 

atsistojo ant kraszto 
darydamas visokius

szposns kaip paveikslas paro
do. — O gal kada gala, gaus su 
savo szposnis.

nekarta 
namo

77 ugnes in laika 22 valandas.
Pittsburgh, Pa. — In. laika 

dvideszimts dvi valandas czio- 
nais kilo 77 ugnes. Ugnagesei 
dirbo be pasilsio per taji laika 
gesindami ugnes. Ant gilukio 
buvo tai mažos ugnes kurios 
padare mažai bledcs.

Isz Lietuvos
* .........i.............
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ISZ VISU SZAL1U

Lietuvos

Kinijc ir Peru pripažino 
' Lietuva.

Kaunas. Kavo 29 Lietuvos 
Valdžia apturėjo žinia, kad Ki
nija pripažino Lietuvos Respu
blika de jure i.r pasiūlė sudary
ti su ja prekybine sutarti. Ka
dangi Kinijoje nėra
Atstovybes, tai Lietuvos Val
džia pavede visus reikalus tp- 
nai vesti Anglijos lietuviu At
stovybei. Taip pat sykiu gputa 
žinia, kad ir Pietų Amerikos 
Respublika Peru pripažino Lie
tuva. . ' ■

Užpuolimai ant kaimu.
, užimdami

ukeme ir PuvO-
Merkine.* Lenkai 

nei t rale zona, 
ežiu kaimu, kuris stovi abipus 
Merkio’upes. Lenkai užėmė szi 
kaimu, ramino likusius gyven- 

kad nielco jie neims ir
žmonių nearesztuos. Liepe pra- 

pabegusiems, ’ kad jie 
atgal ir žiūrėtu savo 

Bet

F. W. BOCKBOWMKl, MMtf

Jaunas Indijos Rajahas.9
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tojus,

atvažiavo isz

cinkonis:

neszti 
grįžtu 
ūkio. Kai kurie patikėjo, 
po keliu dienu eme gailėtis.

Kovo 7 diena
Marcinkonių žandarai, apstojo 
kaiina ir pradėjo jaunus vyrus 
gaudyti. Sugavę Petrą Bingeli 
ir J. Galcziu nusivarė in Mar

ten eme žveriszkai
limszti ir karsztu vandeniu oda 
szutinti, kad i

Ka prohibicije padare in prae- jje esą Lietuvos szauliai. Pa
skui nusivarė pas žvalgybinin
kus, • tkurie tikrino sulig foto
grafijų. Lenkai turi daugybes

prisipažintu, ar

•1 a

Kaizeris persiskyrė su savo 
pacriule.

Loudon. — Telegramai isz 
Doorno atnesza žine, buk buvu- 
sis vokiszkas ciesorių Vilhel
mas, kuris nesenei apsivedė uu 
knnigaiksZczinte Hennina da
bar persiskyrė. Vilhelmicne 
iszvažiavo in Silesia pas gimi
nes.

Taijęi nepagialbejo operaci- 
je ant vyriszkumo, nes greitai 
meile sustingo senam kūne Vi- 
luko.
Žydu sumiszimai laike Paszos.

Moskva — Terp bolszevikisz- 
ku ir tikrųjų žydu kylo utimi- 
szimai Kremensszunge laike 
žydiszkos szventes Paszos. Die- 

užkl'upo ant tuju
ka iszjuokinejo tikėjimą.

atsibūvi nėjo 
szaudimai laike 

Komunistai

vuoti žydai

Po visa Kosije 
t ikejmiszki

Maharaja Sewai Mausigh isz Vedybų, Žydiszki
Jaipuro, Indijos, 13 metu senu- Jn’ispyrinejo kitus žydus.idant
mo, vedė ana diena dideliu pa

saulės, kuria 
amerikonu, o ku o antros

*roda dievaiezio
regėjo daugelis 
kuri atsibuvo Delphijoi.

Ukiu Gyventoju Judėjimas 
Pereitais Metai?.

*

dirbtu per szvėnte ir paaukau
tu dienos uždarbi del darbinin-

dienos [įeina aty- 
duotu del suszelpimo raudono
sios armijos.

Sumiszimuosia daug žydu su
žeista o keli likos užmuszti.

Didele ugnis Konstantino- 
poliuje.

Konstantinopolius. — Ugnis 
kuri kilo Panedelije, kerszino 
sunaikinimu viso meisto ir da
li Stambulo. Kareiviai likos 
iszszaukti in pagi^yt .^lęl uę- 
nagesiu ant kovojifiid^p^cszais

r

Akarbu 
viena isz kiekvienos penkių 
ukiu Su v. Valstijose, persimai
nė gyventojus 1922 m., Suv. 
Valstijų AŽenjdirbystes Depar-

Beveik 1,250,000 ukiu, 
isz

jusius szeszis menesius.
Washington, I). C. — In pra

ėjusius szeszis menesius likos 
ifžmnszti 1.2• prohibicijos agen- 

o 17 miriinai. 
sznipai konfis-

♦

"1'

pafrontos szauliu fotografijas. tamento isztyrinėjimo.
"M < 1 jį • i 0 i • • • jMatyti, tai lengva jiems 
pirkti pas musu fotografus. Pe
trui Bingeliui pasiseko nors su
kruvintam pasprukti, o Gaišiu 
palikp vos gyva kalėjimo.

Kiek Pravoslavu Lietuyoj.
Kaunas. — Viso užsiregi

stravusiu parapijose staeziati- 
kiu tikineziuju yra apie 12,000 

kurie didesnėmis

Pas yra .pinnas toks isztyri- 
kuri Departamentas 

kuomet permainos 
krutėjimu tarp

T 
nejimas* 
vedė. Bet 
rodo dideli 
Amerikos ūkininku, pakol kitu 
niptu įskditlynes 
nebus galima žiobti ar 19

IlUKl- ii

atnesze tėvams dideli nuliūdi
ma. Chalukas džiaugėsi isz sa
vo roler skeitu ir nuėjo paeziu-

, o kada norėjo praleki 
ulvezia kada ta- 

prihiartinejo trūkis, 
paslydo tiesiog ant sztangu 
lokomotiva trenkė in vaika, su- 
žeisdama baisei, nuo ko mirė 
in tris valandas ligonbuteje. 
Didelis buvo nuliūdimas tėvu 

nelaime ir 
nemažai iszmetinejo sau už pir
kimą tokios dovanos 
kui atnesze mirti.

Szoko per 27 valandas be 
per stojimo. 

f

New York. — Ilgiause szo
ko be perstojimo kokia ta.i Al-! 
ma Cummings, 32 
gina isz San Antonio, Teksas, 
laike lenktynių kokios atsibu
vo ant Broadway, New Yorke. 
Szokike ........—“
szis savo 
szokio valgė ir gere.

Priesz sumuszima 
szokio, kokis tai vyras Eshing- 
tonas, Anglijoj, szoko be palio
vos per dvideszimts penkes 
valandas. • a

Jauniausia motina turinti 
tik 10 metu.

San Antonio, Tčk. — 
naitiniojo misijoi randasi po 
prižiūra daktaru jauniause mo
tina apie kokia lyg 
kui daktarui 
ma tosios dienos, 
atsikeli isz lovos ir 
su savo gyva loliukia. Mariute 
Cavender, deszimts metu senu
mo yra užganadyta isz savo 
motinystes. Sūnelis svėrė asz- 
tuonis svarus ir yra sveikas. 
Mariute pasiliko sieratuke nuo 
7 inotu netekdama motinos, o 
tėvas dingo nežino kur da 
priesz motinos mirti.

Mergaite likos paimta ant 
iszauginimo per tūla vyra, ku
rio pravarde palicije laiko 
slaptybėje ir aresztavojo. Ma
riute negali sau iszajszkyt 
kas su jaja atsitiko bot užgana
dyta isz gyvos lelukos. 

W A A * A -M *

o kadazinet 
greic'ziau per 
me laike

isz tu j n už-

— Kate kada daginio apie

nedirba arba

bet tasai ma- 
iszkasimui an- 

sziadien anglekasia.i 
iszkasa per sanvaitia apie pus- 
trilekos milijonu tonu augliu.

zai
K

Nusirito laiptais ir už- 
rnusze sunu.

Chicago. — Henry Peterson 
dirba dienomis,
naktimis. Tarp ju dvieju buvo 
padaryta 
jis turi 
vaika naktimis, 
mis.

Bet Henry užvakar

o jo moteris

tokia sutartis, kad 
prižiūrėti trijų metu 

o jinai dieno-

kuri vai-

metu mer-

sumucziiio 
pa line r i u s.

dvideszimts

net sze-
Laike

tojo ilgo

Czio-

sziam lai- 
girdejo, laukda- 

kada galės 
glamonėtis

namo 
namai randasi 

aukszto, 2307 S.r

ge rok ai 
insitrauke. Jis sugryžo 
gana vėlai. Jo 
ant treczio 
Leavitt Street.

Jo žmona jau buvo iszvažia- 
vusi in darba, o vaika paliko 
namu savininko, Justin Pavlin, 
priežiūroje. Pavlin gyvena ant 
antru lubu.

Henry svyruodamas inejo in 
Pavlino kambarius ir pasiėmė 
vaika.
“nusilpo“ 
cementini szaligatvi kartu su 
vaiku.

Vaikas užsimusze, 
iszliko sveikas. Policija aresz- 
tavo ji.

Beeinant laiptais jis 
ir nusirito žemyn in

o tėvas tMisije priglaus jauna moti-

asm., 
mis susibarė

asm.,)

(hskaras

tai, 38 sužeisti 
Per ta j i laika 
kavo 6,742,341 galonus visokiu 
gerymu, 77,873 samogonkas, 
2211 automobilius, 87 laivus ir 
laivelius ir 26 vežimus. Valdžei 
tas kasztavo $53,686.83 o val
dže turėjo pelno
griebtu dalyku ant $9,500,624. 
Per ta ji laika aresztavojo 34,- 
256 žmonių. Kone viską sunai
kino iszskiriant laivus ir au
tomobilius.

Puikei padekavojo merginai.
Reading, Pa.

Shearer mane Imk randasi Ro- 
sijoi, nes nuėjus ant szokio pa- 
prasze stoviuezios 
idant su juom szoktu. Mergina 
buvo pailsus ir atsake pakvie
timą, bet Oskarus tviksztelejo 
merginai per veidu, jog net 
kruujes pasileido isz nosiukes. 
Už toji darbeli likos nubaustas 
ant 50 doleriu, turėjo užmokėti 
merginai szimta doleriu
pirkt nauja szlebe kuria sukru
vino ir da dadojo 50 doleriu už 
paniekinimu priesz susirinku
sius. Brangus dalypstejimas 
mergaites veido, bet gerai to
kiam žvėriui.

merginos

ir

Sumusze savo senus tėvelius. 
1

Mount Carmel, Pa. — Vladas 
Fran i kas likos uždarytas pa.- 
viotavam kalėjimo Sunburijc 
už nepadoru pasielgimą su sa
vo tėvu ir motina už ka persė
dės kalėjimo szeszis menesius. 
Vladas atėjo namo ‘girtas rei
kalaudamas pinigu, o kada jam 
motina atsake, sumuszc savo 
gimdytoja ir tęva kuris szoko 
apgint paezia. Toki sūneli reL 
ketu uždaryti ant deszimts me
tu in kalėjimą, kuris teip ne
dorai pasielgė su savo senais 
tevolois.

Demokratai laimėjo rinkimus.
Szia ąanvuite nckuriuoso nuo 

stuose Amerike, atsibuvo rin
kimai invairiu urėdu. Chicago 
majoru miesto likos aprinktas 
William E. Dever demokratas. 
Detroite majorium likos aprin-

na, pakol visiszkai nopasveiks Idas Frank E. Iforemus, teįpgi
ir galea pati save dažiureti.’ I demoratas. ‘ I*4'

I

1

ugni, kuri kerszino isžneszimo ' 
in padanges amunicijos maga
zinu. Bledcs daejna ly 
jonu doleriu.
Rado iszpaniszka biskupa su 

perpjauta gerklia.
Madrid, Iszpanije. — Ja

vier Vales Farildė, paženklintas 
per karalių Alfonsą biskupu 
Siono ir kapelonas iszpdnisz- 
kos kariumenes, likos ana die
na surastas negyvas su per
pjauta gerklia. Pagal pripaži
nimą jojo giminiu, tai isz jojo 
paženklinimo biskupo kilo ne
supratimai. Pralotas buvo spa- 
viedniku karaliszkos poros, tu
rėdamas daug prieteliu ir pa- 
rasze daug knygų. Kas papilde 
žudinsta, tai 
neisztyri nota.

Biskupas Butkeyiczius su-

«r hiili-

I

*ft I

nesurinktos,
22 m., 

persimaiymai buvo didesni ne
gu kitu metu.

Devyiose J pietų 
vienos u kės isz keturi u

: Naujoj An
glijoj szesziose valstijose, 
nos isz kiekvienos deszimts 
ukiu gyventojai persimainė, il

s : h #'
■ <

*

valstijose 
gyven-

grupe- 
Kaune (apie 4,- 
Ii i vvumiu uvnvjir Kėdainiuose, persimame; 

sziauliu apskr. (apie 1,500 as
menų).

Viso parapijų yra 18: Kauno 
2 ir 
Kolainiai

000
vie-

sziose vietose; Yakaru valstijose tarp deszim- 
apskr.),

Telsziui, Szauliu, Skuodas, Ež
erėliai, Panevėžys, Kėdainiai, 
Kovnatavos (Sziauliu ap^.), 
Kybartai, Vievis, Merkine, In
turke, 
tus),

po viena
(Sziauliu ' to i r

Kėdainiai 
(Sziauliu apč.)

Lazarcai 
Aleksandrb

aps.),

1

penkiolikto procento 
ukiu persimainė.

Beveik 400,000 y k iu s&vinin- 
kystes persimainė,* arba kiek
viena ūke isz szesziolikos Suv.

(palei Ma|e- Valstijose. Daugiaus ukiu per-h

SĮobada 
Naumiestis(Kauno 

(Tauragės aps.) ir Jurbarkas. 
Szvotiku yra 18 ir dabar 
isz lenku 
Eleuferijus. 
ar c h i rojus 
Jauja isz 
cerkves, nes

grįžęs 
nelaisvos vyskupas 

(Girdėjome, kad 
Eleuterijus reika- 

valdžios didesnes 
4000 pravoslavu

'I

savinįnkystessimaine savihįnkystes vaka
ruose ir pieuose negu Naujoj 
Anglijoj ir rytuose.

Isz 2,300,000, arba daugiaus, 
U kės arenduotoju dauginus kai 
625,000 persimainę 
vietas per 
procentas tu arenduotoju bu*vo 
pietų valstijos^. Georgia ir

gyvenimo 
metus. Suvirsz 75

dabartinėse cerlcyese ponnažn r-I®xas daugiaus kai 70,000 ukiu
esant vietos.)
Lenkai uždare Lietuviu Laik- 

raszczius Vilniuje.
E. Vilnius.— Lenku valdžia 

su konfiskavo pastaruosius lie-* 
tuviu laikraszczius 4iRytu Lie
tuva“ ir “Garsas“ numerius ir

arenduotoju persimainė vėtąs.
i

AKYVI TRUPINĖLIAI.
i h , n 9 *

Garsas Su v i en y tdsi a Va 1 s t i j ošia
visai tuodu laikraszcziu uždą- ll1!?!*!8* ^0,1)17 indi jonu,

priežastis neži-re. Uždarymo
noma. Taip pat konfiskuotas ir 
laikiaszczio uŽiemiu Ojczysta 
nr, 8.

—• Nuo pil. Lukaszevibzienes 
pavogta rubu už 3 milijonus 1. 
arkivi. Nuo pil.

1

Arcimavicžie-
.j I

nes pavogta rubu už 5(10,000 1. 
markiu. \
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Generaliszkas pacztoifis New 
apgarsino, buk visoki nėteisin-
gi spekulantai ir .-apgavikai su
pagialba paczto apgavo aipėri 
konus suvirszum ant puse bi 
lijono doleriu. — 
pacztas daugiau 
idant sulaikyti tokius žulikua 
nuo apgaudinėjimo žmoniu^per
paczta.

lyg sziai dienai

50,000 užsiima, ukysta, o konia 
tiek gyvena nanluosia. Indijo- 
nu vaiku / lankosi in inokslai- 
nes 59,500 už , kuri uos valdže 
užmoka.

*Svietineje karėjo 10,462 
amer i ko n i szk i karo i v i a i ne tek o 
vienos ar abieju kojų.

Švieti ne je karėjo

Koma du kart tiek paje-
gu reike ant sulaikymo ekspre- 

ne kaip ji pradėsi nio trūkio 
ti.

szaudytas.
Moskva.

vikaras biskupas B(Utkeviczi,us 
likoš suszaudytas prie kalėji
mo kuriame buvo uždu lytas. 
Norints visi sklypai 
idant bolszevikai susimylėtu 
ant praloto, bet bolszevikai go
dus kraujo suszaude biskupa 
Butkovicziu o arcibiskupa 
Cieplaka uždare kalėjimo ant 
deszimts metu. Popiežius labai 
nulindo mirezia praloto Butke- 
vieziaus, o visas svietas žiuri 
ant tokio pasielgimo su dide
liu panieka ant Rosi jos.

Generaliszkas

ATSAKYMAI.

melde

J. A. Wilkes-Barre, Pa. — 
Dalinamos su tamistos džiaugs
mu jog su Dievo pagialba ingi- 
jai savo nameli del szeimynos 
po tiek vargu ir svictiszku ne
smagumu nuo asvo artimu. Tu
rėkle vilti, nenusimyk savo 
darbuosia o iszojsi galingu, 
nes kas su Dievu tai Dievas su 
juom, o tam, kuris tave norėjo 
iszmest su mažais vaikuczeis

J 'M*

: riR
«

I |

ir

■I

Ji >

■'"f,

Jeigu žmogus teip greit ant ulyczios bus teip, kaip prie- 
nesjstęjtyęe .naudotu savo, kojas kaip nau-
Tai del ko

JT,V

•į(

j wii' iJį, I

<i:, L
■! > ’

kas po kuom duo-žodis sako: “
belo kasa, pats in jaja inpuo- 
laJ’ — 1 ' ‘ ‘
locnu stubu.

K

dojo skruzdeles 

limda,

tai galėtu
vaikszczioti 800 myliu in va- ‘ Adresą, permainom ant. įjĮį
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turės neužilgio 
nauja szventa kuri yra daug 
daugiau svarbesne už Joanna 
de Are, o tai yra karmelito- 
niszka miniszka Teresa isz Lis- 
sieux, kėlės miles nuo Rone- 
jio. Pirmutinei žihgsnei ant be
atifikacijos jau prasidėjo, per 
iszkasima josios kaulu per baž- M • • 1 1 tf • 1 * M VII

rimo nemažai i/’ tai terp Lie
tuviu kurie sziadien yra terp 
musu apsigyventa ’ ir apsivedė 
su kitoms, o pirmutine atmeta 
in szali kuri kenezia dideli var
gą.r>

■     .......... T, H, , fr, Ia Į,

vo 214,583 o parapijų visokiu 
iszpažinimu buvo 243,590. Del 
ko mažiau prabaszeziu ne kaip 
parapijų? Todėl, kad daugelis 
pHibaszcziu apžiūri po dvi pa
rapijos.
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SAULE

ŽMONIŲ LIGOS.

Raszo D-ras K. Grinius.

nvtinia valdžia kuriaihe dali- •h

bnvo popiežiaus siuntinis. Apie 
30,000 žmonių daly buvo cero- 
nionijoi. Kaulus sudėjo naujoi 
Karmelitu bažnyczioje.
Teresa buvo miniszka apie 
metu adgal Lisieuxe, kur daug 
darbavosi del vargingu žmonių 
ir buVo labai milaszirdinga ir 
d ievoba i m i ngn mot ere. 
cuziszki kareiviai 
kare apsirinko jaja 
globėja.

Sesuo
30

Fran- 
ejdami in 

už savo

Valstije Utah tiesos uždrau- 
dže pardavinėjimu nuporosB 
rūkymą pnblieznosia vietosiu.

Kausuosia kur senai užgin
tas rūkymas paperosu, dabar 
ketinu investi tiesas idant tas, 
kuris turėtu pas save papero- 
sus, hutu bniUlžemas kalėjimu. 
North Dėkotojo tas pats. lowo- 
je ir Georgia uždrausta davi
nėti kyszius. Oregone uždraus
ta vaikams lankytis iii parapi
nes mokslaincs. South Caroli- 
noje nevalė loszti įn bllardus. 
Dabar Wisconsin© ketina in
vesti tiesas uždvaudžent moki
nimą svetimtautiszku kalbu 
publikinesia moksląinesia.

lsz augszcziau minėtu tiesu, 
pasiūt iszk i reformatoriai su 
savo tiesoms 
isz mus

reformatoriai 
geidže padaryti 

tikrus hipokritUs — 
veidmainius.

Badai

Terp daugelio krutamuju pa
veikslu aktorku randame ir 
szitas kuriu pravardes permni- 
nytos aut angliszkil: Pola Neg
ri vadinasi Apolonija Chalup- 
ka, o Gana Walska tikrai vadi
nasi įlanka Pukacz.
Wanda Hawley pravarde yra 
Salomea Pila k. Gildą Gray yra 
tikrai M a riję Mikalska kurios 
tėvai gyvena Cudahy, Wis., o 
aktorka Dorothv Manners kuri 
losze roles ant Broadway, New 
5’orke vra ISalomea Kiolbassa 
isz Milwaukecs.

Kam reikalingi visoki bar- 
nei ant svieto ? žmonis lankei 
klauso, jeigu vedusios poros 
ketina gyvent laimingai! Visai 
nereikalingi — atsakome, bet 
turime sziadien daug tokiu po
relių kurios be barniu negali 
apsiejli. Norints viens kita my
li bet savo keliu turi kaip kada 
iszsibart, nes per tai juju mei
le susidrutina ir buna tvirtes
ne.

žmonis 
vedusios

labaiBolszevikai labai geidže 
idant Su v. Va 1st. pripažytu ju
ju valdže. Suv. Valst. yra szia
dien turtingiausiu sklypu ant 
svieto ir snszelpineje daug Ro
si jos gyventojus. Bolszevikai 
geidže susineszti suSuv. Valst. 
idant vesti vertelgysta nes tai 
Imtu jiems 
Amerika turi .neiszsemtus zo- 
postis visokiu produktu, kuriu 
Bosijai yra labai reikalingi. 
Jeigu Bosiję pradėtu vertel- 
gystes bizni su Amerika, tai 
aplaikytu kreditą su kurio pa- 
gialba pargabentu viską ka jai 
yra reikalinga. Butu tai milži- 
niszka paszialpa bolszevikams, 
kuri* prailgytu juju gyvybia 
ant ilgu metu. Todėl bolszevi- 
kai labai geidže idant Ameri
kas pripažytu juju valdže, bet 
Amerikas da 
szevikai riesusivaldvs 
giau proto ne ingys.

labai paranku.

lauke pakol bol- 
ir dau-

Pottsvilles sude

kurios lyg pa-

Amerikas szimet daugiau pa
stojo likejimiszku sklypu ne 
kaip užpraejta meta, nes pa
gal štaiistika, tai t - 
jijnai praejta meta 

daugiau 
pasidaugino

9,591 o dvasiszkuju ant 15,252. 
Viso Amerike prabaszeziu bu-

1,220,428 
Bnžnvcziu

Visoki tille- 
aplaike 

sąnariu, 
a n t

Norints visas svietas karsz- 
tai užprotestavojo priesz su- 
szaudima. kun. Butkovicziaus, 
bot tas nieko nopagialbejo. Bol- 
szovikiszkn Bosijo nori paro
dyti svietui, jog sau nieko isz 
to nedaro. Bot Rosi jo nesisar- 
mntiun melsti paszialpos delĮ •.

ventoju, 
apiplcszinoja, parduodami grū
dos del kitu sklypu o 
'žmonis marina badu.

Bolszevikai yra alkani žmo- 
giszko kraujo, norints jau ma-|ma nuo pasiutusiu gyvuliu in- 

tuju nekaltu auku Bosijai j kandimo.
pripildo krauju.

valdže nuo amžių, o|reikia velytis.
keneze tuosius Įdėjimais, žolelėmis 
su nusižemini- bet 
kad gyventojai Į keliaukite in

Rosi jos yra labai tamsus.

nuo

savo milijonu badnujeneziu gy- į 
kuriuos bolszevikai

savo

Paralyžius. Jei atsiima ran
ka ar koja ar kita kokia jodo
moji kūno dalis, tai vadina pa
ralyžium. Jei tik susilpnėja to
kiu, daliu judėjimas, tad sako 
parezas instikes. Tai atsiranda 

nervu siūleliu arba nuo
smaguriu ligos.

Dažnai paralyžiaus ir 
zo priežastis sifilis, girtuoklia
vimo, senatve, perszalimas.

Trumpai visa ko neapraszy- 
; visumet tokioms bėdoms 

Užėjus reikia gydytojo,
Kai kada ir insisenejes para

lyžius ar parezas pasiseka isz- 
gydyt.

sonn.tve

res
Yra tai kru-

pnre-

Pasiutimas (Lyssa). Gauna-

viipausia 
kad maskolci 
prispaudimus 
niu, parodo,

kiepijimas.
Nesimoglinkite 

, burtais, 
nelaimei tokiai atsitikus 

Kauno Higienos 
Institutą, kad paskiepytu.

Pusi u t i mas ka r ta is a psi reisz- 
kia labai vėlai

Gelgsti tik s Ne-

po metu ir dar
Knygele Draugystema del I vėliau po illkandimo. 
tsimokejtmo pinigą Ugenia- Persileidimas, 
ma - - • - . 50o.

KVITU Knygele Draugystėms, del "
»r

soc’hr

KVITU Persileidimas 
mas

Kastorlaua nog sudėtu pinigu ant 
Buairlnkina -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAJHANOT CITT. PA.

A

Sz. Patrikas ir sveikata.
I

apieYra sena pasaka 
Patriku. Pasakojama, jog jis 
palinosavo Airija nuo gyvaeziu 
isZVydamas jas visas in mares. 
Ir kuomet neliko nei vena, ir 
(langiaus neinleista, nuo tu lai
ku Airija turi reputacija tkaipp 
begyvaeziu szalis.

Turime vėlesni pavyzdi apie 
isznaikinima limpanczios ligos, 
tai, yra, hydrofobija isz Angli
jos. Liga baisiai iszsipletojb to
je szalyje iki 1889 m., 
Parliamentas invede instatyma 
kuris reikalavo, jog vssi szunis 

uždraudė 
kraszta, 

kvarantana. 
perai

r
kuomet

turėtu abraszkas, ir 
ingabenima szunu in

► tinkama 
Kuomet h y dfof ob i j os
randasi užkrėstu gyvuliu scilė
se ir liga iszpletotu pasiutusiu 
szuniu kandimu, tuoj po insta- 
tymo priėmimu ta liga žymiai 
nupuolė. Bet instatyma 
nepaisė, ir tik 
ga visiszkai

»

■tik po

gerai 
1902 metais, li- 

isznaikinta. Kad 
nors hydrofobija buvo, ir 

, Europoje,
nuo ligos nuo tu metu

paszauke vyra

Ana diena 
buvo perkratomas teismas Jur
gio Pialiko isz Tuscaroros 
idant duotu užlaikvma del sa
vo kūdikio bet pati prižadėjo 
priesz szliuba pati save maity- 
tr», pakol josios vyras kuris 
lankosi in medikaliszka moks-
laine Baltinioreje ne užbaigs jo 
daktariszka mokslą, 
prižadėjo vyrui, buk nereika
laus nuo jojo suszelpimo pakol 
neužbaigs mokslą, bet kada kū
dikis užgimė o motinai buvo 
sunku maityti save ir kūdiki,' 

priesz atida
idant prigialbetu maityt kūdi
ki. Sudas paliepo vyrui mokė
ti po du doleriu ant sanvaites.

Tokiu porelių sziadien turi
me daug. Studentas lankosi in 
niokslaiue, levai atiduoda pas
kutini skatiku imt davimo 
mokslą vaikui, bet tas susine- 
sza su mergina apsiveda ir vi
sas mokslas dingsta. Arba yra 
tokiu neiszmaiieliu ka szelpia 
savo mylema pinigiszkai su 
prižadėjimu, jog po pabaigi
mui mokslo su jaja apsives, bet 
kada tokis studentas iszejna 

užmirszta
apie savo geradėja kuri vargs
ta del jojo gero ir po tam spy
rė kaip Muni. Tokiu cziou tu-

* ‘ant žmogaus”,

dar 
Anglijarandasi, 

liuosa 
iki 1908, kuomet su kare regu
liacijos susilpnėjo. Po kare, 
1889 ni. instatymas vėl stipriai 
užlaikytas ir nuo Birželio men. 
1921 m. hydrofobija yra, neži
noma liga Anglijoj.

Yra klausimas, kodėl, 
11 y d ro fobija i sz naiki nome, 
kitos užkrecziamos ligos neisz- 
naikinamost 
•toks lengvas 
jnuose, bet turime žodi garsaus 
Pasteur, jog yra galima daig
ias. Tas francyžiszkas moksli- 
hinkas, kurio iszradimai prade- 

dabartini 
ųnoksla ir 
mus apie 
priežaszczias, 
žmogus valioj isznaikinti para- 
zitiszkas ligas isz pasaulio.“

Pasteur’o la ukais tie žodžiai 
skambėjo kaipo sapnas, ir kai- 
kuriuose atsitikimuose progre
ss ne toks greitas kaip tikėta. 
Bet atsiminkime kiek nuveikta 
nuo to lauko kuomet Pasteur 
pasakė tuos žodžius*, 
sis drugys, kadaise visu sziltu 
szaliu baisiausia liga, isznui- 
kinta ant visados. Tas atlikta 
per isznaikinima uodu, 
nesza liga nuo 
kitam.

Rauplių epidemijos gerai ži
nomos, bet sziomis dienomis 
retai atsikartoja. Nes dauginus 
'atydos kreipta in musu vande
ni, pienu ir maistą. Karsztlige 
ir sziadien beveik nežinoma li
ga-

susilpnėjo.

jeigu
ir

Problemas ne
kituose atsitiki-

jog yra

bacteriologijos 
dabartinius iszradi- 

užkrecziamu ligų 
sako, jog “yra

Geltona-

kurie 
vieno žmogaus

Plauku slinkimas ir pliki
mas labiausiai paeina nuo plei
skanų. Pagelbsti plikimui ank- 
sztoš kepures, 
smaugia galvos plaukus ūž-
verždamos kraujagysles ir ne
duodamos geram kraujui prito- 
keti prie plaiuku ir sunaudotam 
kraujui atitekėti.

Pleiskanos sunkiui gydomos, 
bent keliais mhtais. Jei tik eme 
ju rodytis, tuojau meskit var- 

kepures
minksztomis.

Pasigadini-
i szs i i ne t i mas (Abortus). 

Ženklai: sopuliai a paežio j pilvo 
kryžiuje, kraujo plūdimas 

(pradžioj but ir nedidelis) isz 
gimtos taku.

Gydymas. Tuojau 
kompresu, neimt 

be gydytojo ne
<r
H-

Jei persileidimas 
reikia 5

uode t szaltu,
atsigult

kokiu vaistu, 
gydytojo pagalbos.

i n vyko, tad
8 dienas pagulėt ir 

visiszkai isznaikina difterija,Ineapsivalgyt sunkiais valgiais, 
vaiku baisia liga. Mes czionl Be

Szauktis

to,Mos cziou 
pasakysme dauginus apie kaipĮpirszfais viduriu 

gali krauju 
tys kelius metus pasekmingai Įcziu sukelti, 
pabandyta būdas, sulyg kurio,

iszna.ikinti di tter i ja. Per perei-

nesiduot bobutėms 
tyrinėti, nes 

užterszti ir karsz-

kas

žanezias galva kietas 
ir pakeiskit jas
Toliau prauskite galva viena 
kart per savaite žibalu. Kai 
kam geriau gelbsti kino žieves 
degtine (imasi 25 gramai bun
ka i spirito), kuria reikia
antra diena iszsibružyt oda po 
plaukais. Na, be gydytojo ne- 
apsoikite, ir jis dar patars ka 
daryt. Atsiminkite, kad gydy
tis reik 2 — 5 metus.

Reikia visiems mesti kietos 
kepures neszioti, tada mažiau 
bus 
daugumas kietomus kepurėmis 
dėvi, ypacz 
terš ne taip plinka, nes nesmau- 
gia kepurėmis gaivu.

/

pliku. Dabar lyg t y ežia

karuomencj. Mo-

Tolinus bus.

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

I

Pertukimas (Obesitas). 
y patu gali difterija sirgti. Tas Įsai

įus sveria 10 16 padu, bet ir 6 
mas“ ir susideda isz iiJcidiinoĮ— 7 pudu etjdi perdaug ir ne- 

^ydįioliu in naudinga 
su pa-Į kvėpuot

bandymu sutinka.1 Jeigu tas Liesi žmones sveikesni ir ilgiau 
žmogus gali difterija sirgti,Įgyvena.
raudona vieta pasirodys ant

16 h g vai galima pasakyti ar

būdas yra “ Schick ’o pabandy-

laszelio specialiu
ranku žmogaus, kurtę

(r

kartais priena

J
L 

, n

nes
greit

Amerikiecžiai

Ji- 
kad žmo-

sunku, dirbti, 
paisinias ima.

Nusilpnėjo ant lyliszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydytl ant 
visados per vartojima gyduolių Novo. 
Tai yra: galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios Iszgydo jau tukstan- 
czius vyru serganeziu lytlszkomis li
gomis, Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyrlszkumo, 
kad esate nusilpncjuslam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, ncvlrinimai 
Skilvio, inkstu ilga arba kitos ligos 
pūsles,.nemielus sapnai, baime sulikti 
žmones, kaip tai daro nckurle, pallk- 
siet iszgydytl per vurtujima gydyojlu 
Novo* Gyduoles tos In trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir Jo ypatybėmis. Del atydos 
kaU pqrllkrii)ti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, is/siunslme Jums 
dykai koihplcliszkn kursu tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu, kulla-gl pri
siusite mumų savo adresu ir 50c, htom- 
pomis arba sidabru del apmokėjimo 
kaszlu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to, kad tai norą maža 
dėžutę,’bet kompletiszkas kursas isz- 

.gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tankel yra užtektinai inzgy<lymul; Ta 
proga Ilk ant trumpo laiko, todėl ru- 
szykilo mumis tuoj ir nelaukite, tdlpgi 
liraneszklto kokiam lalkrasztijo skai
tote szl npgarsinlmd o mes Užsiusime 
Jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Į Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

Praszom at*

ir anglai, tie 
rankos kur lasza$ Injeistas, bet I visame pasauly darbszcziausi 
.jeigu hunas turi iihtitoxin (ir|žinones, daugiausiai liesi.

■ Gydosi 
raliszkai turi) raudona vietaĮdaiigian judėdami ir- viduriu 
nepasirodys. Nes jokio nešina-1geriau valydami. Be to dar 
gurno ir reakcijos, i . - - --

mažai valgydami

. ‘ gy‘ tik adatos dytojai kartais pagelbsti duo- 
indurimas, kas panaszus in uo-Į darni ligoniui 
do inkandiina.

Jeigu pabandymas rodo, jog

kraujas daugelio žmonių natų- t

'dažos 
p re

pai nutukeliai

gurklio g 
(glandulae tliyrevideae) 
parai u. Taip

žmogus gali difterija sirgti, tai siunerami in mįneralius vande- 
jam duota toxin-antitoxin. Tas uitis — Karslbado, Marienhado

Pertuikimas 
dali skystimo inleidžia in ran-pilis eina, 
ka, su tuom žmogaus kraujas 
pagamina savo .difterijos anti-

reiszkia, jog tris sykius maža dažnai szemyno-

Piktszasziai arba parkai
toxin ir tas apsaugoja žmogų galvos (Favus). Jie pereina
nuo difterijos ant deszimts me- nuo vieno pas kita, nuo Ja plau-
tu, ir gal per visa gyvenimą.

Visi tevaisu džiaugsmu girdi Imas, sunkiai; trumpiausiai tai 
apie proga apsaugoti savo vai- Rentgeno spinduliais.
kus nuo tokios baisios ligos, Nedevekite svetimose lovose

kus, labai • ilgai tęsiasi, gydy-

kus nuo tokios baisios ligos, 
bet yra žmonių, kurie neduoda Į nesinaudokite svetimomis szu-
su ,ju vaikais pabandyti.

New Yorko
Schick ’o pabandymas

mieste
ir galvos szepecziais,komis

kur Įai}) pat špilkomis, nesikirpkite

Merchants Banking Triist Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti 'pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia invostyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jusu goriausis prietolis.
Dekite savo pinigus in 

-MERGHANTS BANKING TRUST 00. 
.  »—u 

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sok. Knetjorlua

LEON ECKERT. Vlcc-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVIGZIA, P. C. FENTON, 

T. O. HORNSBY, Ą. DANISZEVICZIĄ, M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, T»rcz.

itters^alutaras

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEffIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinu 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerinpo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Bitcrio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

boti jn:jztajwatttJirjKi:> i-twiwmNuwwamHMr
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KELJOME t LIETUVA
-PEU HAMbIJR.GA.PIU'&A

M

J/
t

t 
■^SVj

I

■ \l

ARDA Liepoją." 7"
Lietuvei važuojant In Plllava aplenkia 

lenku Juosta (karidora)
Visa trvezia klasn padalinta Iii kam

bariai ant 2, 1, 8 Ir 8 lovų.
. 11 Apriliaus
__2 2 Mojaus

] Inz New Yorko nr Philadelphia In Hamburgą

•v

POLONIA ....
LITUANIA .S 

s
$103.50. Iii Filiam $10(1.50. In Liepoju $107. 

• * Lsz Philadelphia in New Yurka geležinkeliu.
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

M

Vafiista perki gumini autuvu nešiot mai-

ot

)•

Kada

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato 
ant užpakalio ir pado Iiiminer ar Lopac.

1 tnose, jieškok u Raudona Bole.”
visurĮ pas neszvarius kirpikus — tai 

1 na
muos ta liga turi, tai tuojau pa
siūdinkite jam 2 czepcziu, kad 
užsimautu ant galvos ir ser
gekite kitus, kad neuksikrestu 
nuo ligonio. Sergancziam sky- 

, prausimas, rank- 
kepure, ske-

vartojamus, nuo difterijos mi- neturėsite tos ligos. Jei įkas
rimai'žymiai sumažėjo. Kituo
se miestuose kur difterija. iszsi- 
pletojus sveikatos aficieriai 
siūlo gydymą ,dykai jeigu tė
vai tik duos pavelijimu. Beveik
ant 4,000 vaiku pabandymai 
padaryti, lsz tu, beveik puse 
galėjo difterija sirgti, ir su-galėjo difterija 
virsz 80 procentas eme apsau- 
gojama gydymą. Tas pabandy
mas atliktas metai adgal. Per 
Sekanczius szeszius menesius 
tik trys difterijos atsitikimai 
pasirodo tarp mokyklos vaiku. 
Isz tu trijų, dvieju tėvai nepa- 
velino pabandyma ir vienas isz 
ju mirė,. Trecziarn vaikui davė 
ir pasveiko. Ima szeszius mene
sius pakol toxin-antitoxin ap
saugoja žmogų, todėl nereikia 
laukti pakol difterija pasiro
dys tavo mieste.

Tėvai atsiminkime, jog pas
taraisiais laikais difterija žy
miai matyt kaikuriose vietose

rium guolis 
kzluostis, szukos, 
-petos.

Be gydytoje neapsieisi.

Pilvo plėvės uždegimas (Pe
ritonitis). Visi pažįstamo ta 
blizganeziaf plovė, 
trauktos žarnos ir isziklotūs vi
sas pilvo indubimas. Kartais ar 
isz sumuszimo ar isz sužeidimo 
ar isz kokios kitos priežasties 
pasirodo tos pievos uždegimas, 
kuris apsireiszkia dideliais

kuria ap-

apsireiszkia 
skaudėjimais, vėmimu, viduriu 
nžstojimu, kai*szcziu ir dideliu 
nusilpimu. Liga sunki. Tuoj 

gydytojas. Ligi

Sziadienoa iszradimai dabar isznaikinta.

AA&Adi iiuivj v nuinmiv/ov vivvvuv, 

lyk kuomet prašzys tavo pave
lijimo pabandyti Schick’o piv 
bandymą, duok ta pavelijimu.

Tik tokiu būdu difterija bus
* • •

reikalingas 
jam’ pribusiant reik 
nuksžtįenikain 
nevalgyt.

Sžioj ligoj vioniuos

’•ydytojas. Ligi
rainiai

gulėt ir nieko

ėmimas
gali užkenkti. Dėlto be gydy- .
tojo to vaisto neimkite. 2iur. 
dar Aklosios žarnos uždegimo.

et
t
1

«

r -\r.

, * . ----- /

is geriausių materjalų, ir suleisti į vienų tvirtų šmotų per musų ypatinga veikmę.

Galima gaut “Ball-Band”

Mishawaka Woolen Manufacturing Co., 460 Water St., Mishawaka, Ind.
Htl ... J • . .1 I   4 111^ 1— _■ . < Ml MM*»Ncmai kurie del

dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens ar anglies negali supjaustvt r 
plėšt juos. Galinta gaut “Ball-Band” ’......   -- T—'— —1---  K..' .
(lavini tojo.

BALLOAND”
IR^*

“Ball-Band” Guminiai čebatai ir čeverykai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti

Balti čeverykai parodyti čionai yra padirbti ypatingai del kasyklų darbo. Jie yra pa-
ar nu

baltos, Raudonos, ir Juodos spalvos. Paklausk par-
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PRISPIRTAS 
PAVELINIMAS.

Isz Angelsko pehlejoV.W.S.B. | D nputi
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Sztai žiūrėk, kaip tas darosi, r“ - J -- -" " ' ' lif - ' ■ “
prie arklio,
o arklis nekrustelėjo isz vietos. 
Tolinus kareivis’ i szt raukės 
kardu ir vienu kirtimu nukirto 
ja m. koja, pakele tino žemes ir 
inejo i n kalve. r

- Dumplaitis inejo paskui ji...
‘ Kareivis pats 

szmoteli geležies, 
augliu, ilepe gizeliui dumti, po 
tam inkaitusia geleže iszehio 

lojo su kujurn ant priekalo in isz ugnies, padėjo ant priekalo
ir pradėjo apdirbi net i knjhm.

Kada geležis pradėjo paimti

arr ~ — ■ - . - —--------- -------------------------------------------- - ----------------

Bobeles prie spaviedhyežios
IIH > -, or ■ 1 r ■» < ... ... 1 11 o ■

Nes kur tau nukirsta koja ne- 
prįlipo..
vo į 
kraujo!.

Matydamas tai kareivis pri-

I įl inn— I ..................................... .................. III 11 . .........

jog asz ant* to Į , SZVENTAS MARTINASenk, juk žinai 
ne turiu laiko^

iszczysty t! Btidiimns 
Žalnierium, žinai kaip su juom 
apsiejt! Duothu kalviui ta 
darbai nes man pagmlytu. Gal 
tu....

— Gerai! Paimsiu szalma su 
savim, iszczystysiu ir rytoj 
anksti atnesziu adgalios, pakol 
dede iszejs m suda!

— Na tai labai gerai! Paro
dysiu Ponui rodinykui, kuris 
teip-gi myli tokius dalykus 
rinkti. (lj tik man užvydes jo
sios kada pamatys!

Ant rytojaus stojo Vincas 
pažeiiklytbs valandos su 

szalmu. Plienas Ir geležys ži
bėjo kaip sidabras o ponui 
Kupczinskui net szirdis szoki
nejo isz džiaugsmo kada Jaja

• « „ 1'

gi nekalbėjau, jog 
nepaprasto! — pa- 

Kupczinskas vartoda-

gidethin man susibarė.
Prie spaviednyczios pradėjo 

grūstis,

«Ti -r * F

•... Arklis rodos jau bu- 
jSast ipias

7

1

Tai kalbėdamas prisiartino 
, paėmė už kojos,

IR KALVIS.
- I ‘ <

o Czersko
t

kalvis vardu

nuo' nutukimo

C

BALTRUVIENE
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Terp Varszavoė 
pakelije stoVejo didėle kalve 
kurioje gyveno 
Dumplaitis.

• Dumplaitis buvo sau meiste
ris visa burna, kokiu sziadien 
mažu i ant svieto randasi! Grei
tas, drūtas, ilpželias kaip mesz- 
ka, juodas kaip čigonas, o to
kiu meisteris jog kaip szvyste-

* Kėni a viena kita už plauku 
kaby t i s,

)

mylįu Rože isz 
visos szirdiea ir praszau jaja 
man duoti! *

— Pasiutai, ar ka! Kaip asz 
gyvas, niekad ant to nepavo- 
linsiu!

.— peduk mielas! Pasakyk: 
Teip! Asz labai myliu Rože.

— Niekad! Supranti f Pakol 
asz gyvas esihiu, Rože tavo pa
ti no bus! No pavėlinsiu jai isz-

(f- n.* teket už giminaiezio ir pabai 
tas kriukis!

— Nes dėduk! Kokis asz jo
sios per gimine! Tik isz papru- 
t ibio, daugiau nieko.

— Kaip tai nieko! Esi musu 
giminaieziu ir tiek. Sesuo tavo 
bobutes isztekejo už pusbrolio 
mano dėdės o 
giminaieziu, supranti? Rožes 
tau neatiduosiu. Daugiau man 
apie tai neprimink!

A’incas Žilinskas, jaunas, pa
togus kupcziiis atsiduso gilei. 
Mylėjo jisai nuoszirdžei pato
gia Rožiute, vienatine duktere 
pono Kupczinskio, šūdinio sek
retoriaus, 
nei, 
nas Kupczinskas turtingas, 
geide del savo vienturtėlis 
turtingo vyro. Vincas buvo do
ru vaikineliu o kad nesenei bu
vo uždėjus kroma ir pasekmin
gai jam ėjosi, bet tukstaneziu 
ne turėjo banke. Ne 

buvo nriežaste 
pono Kupczinsko, 
turto Vincui.

Nes
gi o vienatiniu josios pageidi
mu buvo pasilikt jojo paozia.

Nulindęs sugryžo Vincas na
mon, nes kas apraszys jojo 
džiaugsmu, kada ant rytojaus 
aplaike užpraszyma nuo pono 
Kupczinsko idant pribūtu ant 

• plet!
Su plakanczia szirdžia stojo 

Vincas asztunta adyna; pas sa
vo dede. Rožiuke pasveikino ji 
su uify^rktomę akutėms ir nu
liūdusiu veideliu.

— Tevelia ne girdėt ne nori 
apie tave — susznabždejo. — 
Praszian ji Jie r visa diena ir 
mama prasze, nes nieko negial- 
bejo. Tėvelis nori mano ižduot 
už kito, o asz numirsiu isz ru- 
peRczio ir apsirgHŲi...

Ir vela apsiliejo aszaromis.
— Tai ko mane dede nžpra- 

sze ant sziadien ? — užklausė 
Vincas savo m i lemos.

— Asz nežinau... — o jau ži
nau... tai del to niekszo szalmo 
(kareiviszkas helmas kaip tai

•i

k

1a tI

ant

iszczystysiu ir

geležine sztang 
vo kaip bloke,

tai susiploda-;a lai susipioda- 
o taip drūtas,

per tai tu esi 
supranti?

nes prijautė nuo se- 
jog josios neaplaikys. Po- 
Kupczinskas 

savo

“gimmys- 
a t sakymo 
tik stokos

Rožiuke mylėjo ji teip-

ant paveiksi!) virszui istorijos 
, patai pytas.)

Kokio szalmo ?
Juk žinai, jog tėvelis my

li pirkinėti senus zbrajus, o 
burmistras jam prisiuntė koki 
ten sena szalma, kuri gal ne- 
Siiojo kokis tai kareivis seno- 
viszkuose Ja i k uosiu. Randasi 
jame kokios ten sprenžinos, o 
viskas užrūdija, o tu kaipo bu
vusia kareivis, moki czvstvt 
plieną ir geleži, tai tėvelis gei- 
dže, idant tu užsiimi u m tuom.

—A-l:a, prie iszczystinimo 
esi u geras! — 

nusijuo-

f

J"

prie 
seno szalmo tai 
susznabždejo Vincas 
kės.

— Ir tu (la‘pykst i! sudejavo 
— Rožiukcr'— Kokia aSz nelai
minga! Džiaugiausi 
siti proga* pasimatymu 
vim.r

— Na, na, jau neverk mano 
mylimiausioji! Szalma iszczys- 
tinsiu, nes idant tave da karta 
pamatyt, paimsiu jaja namon 
o rytoj atnesziu ndgal. Pama
tysiu ryto i/nksti, asztunta ady-

jog turė
si! ta-

na! O gal per nakti persimai
nys tavo tevelia!

f1

. — Rože ntiszluoste akutes, 
o in josios szirdele inejo viltis, 
jog gal viskas pasibaigs gerai/ 
Ponas Kupcfzinskas, kuris su- 
^ryžo nuo spacieriaus buvo 
linksmas. Nudavė, jog ne mate 
paraudonavusiu takiu dukters 

veido Vinco

gryžo nuo

■ik1

ir ntiliudusio v
džiaugėsi Ir szposavo isz nau
jai gauto zbrajaus.

Senas tai daigtas, o kokis 
3a dmtafe! O kokios sprenzt- 
3108!‘Ant kO josios tinka? Nes 
yiąkaa užrūdijus. Mano Vin-

f » *

u

4 M
< #vl » Iii

ii*

iszSirinko 
inde j o terp

szpko prie Dumplaiczio.
— () tu prakeiktas kame! tai 

th teip inane apgavai! Palauk 
sže, ja.u tu nekonsi kitiems!

Kalbėdamas tai Isztrauke 
karda isz makszties ir užsimo
jo ant stovinezio kalvio.

Sztai davėsi girdot dundeji-

Kalbėdamas

3 S

s2
Ė
3i

i E
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iszlraukinedavo pavidale, padkavos, kareivis

Žmonis visi atsisuko, 
Žiuri kaseze atsitiko. 
Juoku buvo invales,

Kada bobos ėjo prie spa- 
viednes. 

', f

I

Wi

"Ii 
a 
Ir

pa rege,10.
— Na, ar 

tai kas 
azauko 
mus szalma rankosia. — Puiki!
Nes kokias dideles galvas tu
rėjo liejo iienoviszki kareivei! 
Alano dvi tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas

galva in skyle, prisiartino 
prie zerkolo kalbėdamas:

— Gerai iszrodau, nes vietos 
joje labai mažai randasi, no 
tiek kiek mislinau. Sunku man 
kvėpuot, smaugė... Kaip galėjo 
tieje kareivei kvėpuot tokioje 
kletkoje... Vincuk 
man — nuimkie nuo galvos.

Nes pakol Vincas spėjo pri
siartyt, stojosi nepaprastas 
daigtas. Sprenžina paspausta 

Kupczinska, uždare 
ne galėjo pajodyt 

ne deszine

Kupczinskas 
skyle,

stojosi

indėje;

pagia Įbėk

per poną
szalma, ir
galvos ne in kaire
szale.

— Vincuk, gialbek! — suri
ko. — Sjirenžinu užsidarė! Ati-
daryk! Greieziau ba listioszk- 
:iu! .Jėzau, ^Liri^ė! , 

apžiurėjo sprehzina ir 
juoke po n ošia.

— Sunkus tai darban bus ati
daryti, nes 
pakol atidarysiu 
szau dėdes du kartu, idant\nan 
duotum Rožiuka.

— Kvailas esi! Ne gausi jos! 
Greieziau! ‘ Pusiau Ws .j !■

;i-

■
H 
pSIU

Vincas prisžoko prie (ledos, 
misi-

galj n veiksiu,.
szalma', p ra

k

Nes

Atidaryk!
devintos turiu boti stfcM'l Ali 
daivk!

— Duok man Rožiuka ?
— Ne ncipislyk! Pasiutai 

ka! Rožiuka no*del tokio szpie- 
lilnis kaip tu! Nes atidaryk 
greieziau taja prakeikta klet- 
ka! M Hemas Vincuk! Susimilk! 
Darosi man nesmagu! Turiu ej- 
ti in suda!

Taj ejkie su szalmu! Po
nus rodinykas tau josios užvy- 
des!

* I m ' 1.

ar

O kad tave,.. Vincuti! Juk 
asz/esmiu tavo artimas gimi
ne, myliu tave kaip sunu...„

Duokie man Rožiuka ?,w t
-* Aut kartuvių su tavim, 

tu rakalil Jėzau Marija, už deJ 
szimts minutu bus pusiau de
vintos! Kraujas mane czionais 
užimisz! Galva man trūksta! 
Ne galiu kvėpuot! Akyse man 
tamsu...

Balsas pono Kupczinsko pra
dėjo būti silpnas.

— Duok man Rožiuka 
kalbėjo nuolatos Vincas.

kaudel tavęs!
— Dede, už penkių minutu 

bus pusiau deszimtos! Na, kaip 
gi ar duosi Rožiuke?

— Teip!
Buvo tai tykus susznabždeji- 

mas ir vos girdėtinas.
— Ar prislegi ant to T.
— Ka?
— Ar prisiegi ajit to ?
— Teip, prislegiu ant visko.
— Vincus paraudo spren

žina ir akiihirksnije nueine 
szalnrfa nuogalyos pusiau apal- 
pnsro pono Klipėzinsko. •

— Acžiu dedei\— tarė nusK 
szypsojas VįtMjaF

Duokie man Rožiuka ?
Ant kartuvių su tavim

t —

%

O tu... tu... žodžiu neužte-

penkių minutu

ir akiftiirksnije

jog be ropliu 
IšZ medžio ir mtirir vinis, o tu
rėjo tokia* krutinę, 
pusdavo ant migliu tai he rei
kėjo ne dumplių o 
kaisdavo lyg raudonumui.

• Niekas nežinojo isz kur 
Dumplaitis pribuvo ir a prisė
do czionais, 
savim gana 
sau vieta prie 
kalve kuri buvo 
ra i, puikei, 
nesirado. •

Nėr ka kalbėt,
sau

mas raitelio... TiiojAus pasiro
dė tas pats kareivis ant balto

* in pati 
laika sulaikyti ranka kareivio,
arklio, tynris pribuvo

2 3
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Viena motina dukrelia turėjo, 
Bet iszaugyti jaja nemokėjo,

Neiszmokino ne skaityti ne 
raazyti,

Ne jokio naminio darbo daryti, 
Kada, dukrele sulaukė 20 metu, 

Norėjo kad vyra turėtu, 
Jaunikis tokis neatsirado, 
Katras imtu

3
8

1 § •
3 flHHl

i
S5 iba butu tas pats atsitikias su 

galva Dumplaiczio kas buvo su 
koja arklio. Nusėdo kareivis 
nUo arklio,
ko j A prie žaidulio, arklys spy
rė su kojoms kelis kartus, stojo 
rodos nieko jam neatsitiko...

-Tada pirmutinis 
prakalbėjo in Dumplaiti:

— Žmogau, matai kokia ta
vo isztnintis ir mokslas... Žino
ki©, jog asz esmių szventas 
Martinas... Mano Vieszpats Je- 

nusiunte pus ta- 
nubaustau už 

tavo pasisziauszima ir pertik- 
ryt tave, jog no tik ka ne esi 
meisteris ant meisteriu, nes vi
sa tg.vo kalviszka iszmintis 
yra njokuom. Tik pats Dievas 
yra iszmintingiauses priesz ku- 

WĮf a a m - a a

padėjo ant priekalo arklio ko- 
jog kaip| jaz, pritnike prie/jjosios padka- 

vft, pPikale, o jieje teip tiko, 
jog mažiausio felerio ne buvo.

Dumplaftis ir 
stovėjo per ta 

prisižiuriuedami 
stebuklingam ! darbui, o 

kada kareivis iszejo su pabaig
ta padkava, 
idant paregėti, 
thikys nupjauta koja arkliui

Arid i s per visa ta laika sto
vėjo malszei no pririszias tik
tai isz žaidulio tekėjo kraujas: 

Kareivis prisiartint) prie jo, 
pridėjo nupjauta koja prie ke
lio, tuojaus vienas su kitu su
augo, kraujas paliovė tekias o 
arklis sužvengė linksmai, ro
dos nieko ne buvo, po kirtimui 
nepasiliko ne ženklelio. 

z — Matai, — tarė

»

geležis in-

isz
visi gizelėi, 

laika kaip isz

pridėjo nukirsta

o kad atncsze su 
pinigu, apsirinko 

kelio, pastate
i n ta i syta gę- 
kitos niekur

murinu ro 
tam

J

kareivis

jog

visi ėjo paskui ji 
kaip jisip pri-

1

ilf

DoKalbe
Mažam

Ųandas net trys bravorai, 
Ka. varo rnunszainę gerai. 

Ana diena bravoru i ka suuodė,
Ir gerui nubaudė, 

Tris menesius kozoje seilei i. 
Arba 5Q0 bausmes mokėti..

keletas agentu,

nedideliam miesteli, 
lietuviu būreli,

Dumplaitis 
apsirinko sau gera vieta, ba 
pro tuja veta keliaudavo daug 
kareiviu, už tai kad gyvenda
vo tonais garsingas kuningaik- 
sztis, kuris turėjo daugybe ka
reiviu ir daug juju priiminėjo 
in sveczius. , Kaip katram ke
lionėje patiko kokia 
tai tuojaus 
Duifiplaiti.

Per tai

nelaime, 
nusiduodavo pas — Matai,

zusas tyczia 
ve, idant tavo

Yra. czion ir
Ka partraukė mmiszaiue isz 

kitu miestu, 
Ba trijų bravoru neužtenka, 

Tai isz kitur perka.
Isz pinigu ir losze, 

Kas vakaras drožė.
Yra czion ir kitu szunybiu, 

Ir visokiu kitu dyvu, 
Apie kuriuos d a.

Busiantis

atrado

spaudėsi 
ir mokėjo ge-

Dumplaitis turėjo 
nuolatos daug svecziu ir darbo 
pilna. O gizelei suvažiuodavo 
pas ji ant mokslo isz visu sza- 
liu,'o priesz jojo kalve kasdien 
tiek buvo žmonių rodos tikras 
jomarkas, o kožnas 
pas ji su darbu
rai, ba ir buvo už ka-..

Dumplaitis, būdamas daug 
pasisZiauszes isz mokslo savo 
amato, pastojo kaip tai vadina 

” Idant kožnas 
žinotu"apie jojo iszminte, pa
liepė pakabyt didele toblyczia 
priesz kalve. Malorius isyana- 
liavojo ant josios vidurį kal

pasisziausze.s

< c kas Jai asz.

iui reivis, 
apsidairęs in Dumplaiti, kuris 
žiurėjo ant jo nusistebėjas. — 
Dabar atsimyk, kad kith karta 
darytum geriau, o daryk kaipo 
geras meisteris, kokiinn save 

O už tai ka sunaudo
jau, te užmokesti.

Kalbėdamas taik numėtė jam 
ant arklio

Jaikai...

ri turi visi nusižemini.
Kalbėdamas 

jiems isz akiu. .
pasimeldias in

nuimti toblvczia

lai isznvko 
•/

Dumplait is
Die va,, I i epe 
ir nuo to laiko dirbs kaip pri
valo dirbti kalviui be jokio 
pasisziauszimo, kuris nieko lie
ženklina priesz Dieva.

užtylėsiu,
Ant kito karto pasiliksiu, 

Dabar visko negaliu sutalpyti,
Nes telegrama turėjau 

trumpy t i.
su

?

tokia sau ant 
sprando,

Bobele ant gilukio 
jauniki,

Jauna, niekam netikusi.
Boiiele ji kaipo su n u locna 

mylėjo,
Mat, kaipo ženteli, tai ir pri

valumą turėjo.
žentelis isz to ir 
t naudojosi,

Per szeszis menesius dykai 
szeresi.

burdingierius 
turėjo,

Kui ie pinigus baksnosiu tu
rėjo.

Žentelis apie tai dažinojo,
Isz tos progos pasinaudot 

norėjo,
Kada burdingieriai in darba 

iszejo,
Tas baksukuH atpleszinejo.
Pagriebė vyru

Bobele kelis

progos

f

į
i

♦ 
vietoje buvo laido- 

, t u ves, 
Vienos lietuves, 

Bobeliu visokiu prisirinko, 
Na ir visaip atsitiko.

Visokius niekus provinejo, 
Viena, kita apkalbinėjo, 
Neapsiejo žriloniszkai, 

Tiktai gyvuliszkai, 
Bobelės jau nejaunos, 

Bet ir beprotes, 
Jeigu suejnate ant szermenu, 

Nedarykite visokiu juoku. 
Geriau' inaiidagei a.psiejkito, 

Už duszia mirusio poterėli 
sukalbėkite.

# ♦ #

Bažnyczioje buvau, 
Pasakysiu ka maeziau, 

f Ir gerai padariau, 
Jog isz laiko inejau, 

Ba tiek žmonių priėjo, 
Net didesnę dalis stovėjo, 

Daugybe žmonių prisirinko, 
Isz kuriu daug Velykine atliko.

Kiinigai keli radosi, 
Katrie spaviedni klausė, 
Tai lengva buvo atlikti,

Vienoje
> * \

anie 200 do
leriu, 

Nepalikdamas ne keliu nikeliu, 
!n kitur iszpiszkino,

Su d ūktelia, ir motina ne ne
atsisveikino.

Moterėle su dukrelių nėtikejo, 
Kad jaunikis pudttryti teip 

galėjo,
Dabar ruguja

> Verkia ir dejuoja!

szmota aukso, sėdo 
ir nujojo tolinus.

Dumplaitis stovėjo ant vie
tos be žado 
viskas susimhisze; sugryžes in 
kalve prižadėjo sau; jog prie 
pirmutines 
teip paezei apdaryti kaip anai 
kareivis padare. Nę truko dvie

vis atjojo priesz 
pakaustytu jam arkli

Dumplaitis 
nieko, paėmė asztriausįįa kjrvi. 

. o pakol kareivis supi’ato jojo 
mieri o’arklis netikėdamas kas 
ji patiks, užsimojo ant. arklio 
kojos, 
ties kelio | 
Arklis sudejavo 
puolė, o kraujai 
žaidulio.

— O tu niekadejau! . razbai- 
nyke! Ka tu padarei t — pa- 
sžauke kareivis, pagriebdamas

— Ar tu pa
siūta ij Užupiszei man geriau
sia arkli

v‘* 1 • ismaugsiu! 1 , .
Tegul garbingas kareivis 

apsimalszina, tai yra naujau7 
sins’ spasabas pakaiistihio ark
liu, tik man žinomas, tas spa- 
•sabas labai palengvina darba 
o padkava tiks kaip nulieta.

— Ka tu kalbi, latrej Juk 
matai jog .arklys stimpa, ar tu 
jam prigydy^i vėla koja t.. 
Asz tavo galva nukirsiu už tai.

—- Nes tegul maloningas ka-

ba ’jojo .galvoje

jog prie 
progos, pabandys 

iš

j u adynu,<o szta.i naujas knrei- 
kalve idaįd 

■■. . ■
nekalbėdamas

vidurį kal
ves: pats meisteris stovėjo vi 
dūri o aplinkui ji klioniojosi 
jam vinys, reples, kujei padka- 
vos, dumples, pri(‘kalas ir visi 
czizėlei- o žemai buvo paraszas 
sti auksinėm Iftarom: \

.dumplaitis.
Meisteris aut meisteriu, ateiki- 
te visi ir mokinkites nuo jojo- 

kalviszkos iszminties.
Szįai viena karta atsitiko, 

jog atjojo pas ji puikei pifsire- 
dias kareivis.

Visas zbrajus žibėjo 
aukso ir sidabro, arklis baltas 
kaip pienas! Nuzsokes kareivis ji už kalnieriaus. 
nuo arklio, paba^zkino su m i- • • • A 1 t ;• . 1 J

Szįai viena

/ 
nuo

singiniu ratuku (n dilti s idant 
kąs tokis iszejtu. r

Kada Dumplaitis iszejo, ka
reivis parode jam arkli, kuriam 
stokayo padkavos prie užpaka
lines kojos, kuria pamėtė kelio
nėje. Dumplaitis prisiartino 

migrije paėmimo 
4niords ant padkavos. Nes ne 
prisiartyt ne galėjo prie arklio! 
kuris szokinejo prunksžte, jog 
jokiu spasabu negalėjo prie jo 
prįsiartyt. Meisteris bandė da 
kelis kaytuš prisiartyt, 
mostelėjo su 
mas:

Dumplaitis 
prie arklio,

prisiartyt no galėjo prie arklio?

hes 
ranka szaukda- 

" 4 ir
M ... '

—- Hej Jurai ir Mikai, ejki- 
te szen, Jifnėszkite su savim 
virves idiint suriszti taja besti-
je, ba kitaip ne galima su juom 
apsiejtl.

Ir du drūti gizelei atbėgo isz 
kalves su virvėmis.
♦ 1 1 / , * . ,1 .«

Kareivis, juokdamasis žiurė
jo ant visko malszei, o kada 
suprato, jog isz tikruju*ketina 
jojo'arkli suriszti, užklauso:
1 
arkli f

Juk reikė pažiūrėti kimo-

Del ko nori suriszti ihano

III

ant ark Ii 
Koja nukirsta prie' pa

puolė ant žemes, 
isz skausmo, 
isztiszko isz

, ’ asž tave tuojaus už- 
iii

i 9

1

I
M I 4

I

reivis apsimalszina, juk asz es
mių kalvis ant kalviu o mano 
darbas 1,10 ejna ant. vėjo! Pad- 

ir koja su- 
, Tai 

yra mano slaptybe, tik turėklo 
truputi kantrybes. ;

’ Dumplaitis kalbėjo su tokia 
tvirtybių, jog kareivis jam in- . • « a a • -a • • 1 « 4 -M 1

kava bus prikalta 
gis o arklis bus sveikas...

iL’ V X! ■ 1*1_ 1.

tikėjo, paleido ji kalbėdamas:
— Na tai matykime, ejkie in 

darbu, nes jaigu arklis ne bus 
pakaustytas trumpam laike ne 
pasveiks, atsimyk, jog galva

dalba, nes jaigu arklis ne bus

tau nuo stuobrį o n ilk i r si u.
Dumplaitis inejo in kalve ir

.1'
I

i
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Geriausi 
CigaretaiI

7#

Tačiau geras draugas patars

ei'

<1

O nelaime! Yra daug Žmonių, 
kurie juoksis iii tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų nnętinųjį priešą. 
Suvilginkite RMllcs savo gal
vos odfj kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruftles nuolatos ir po to, ii* 
tuo bildu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus; gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu 05o. njstiokoso, arba prisius-

fl

I

Nuvyk skaus
mą šalini

Raitau petys, mes- 
lungiAkaa trauky- 
naas muskulų, ift- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio SkaM- 
■m. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
nnt HkaudamoH vieton skausmas bus
greitai padalintas. Ptia-EipeUoria ir

Ponas Kupczinskus atsidu

Rožinkę turiu tau duotly- 
taro su pagubdonp — nes tu ra-1
« 1 A 'f _ . A . A .1 '«* -

so lengvai. . ,
— Rožitikę tuįrUi tau duoti—-

4 L 1 ■ "i ■ ’. j

kali, pabhigpi savo gyvastį ilnt
kartuvių! Nedoras esi! Norints 
teisybe kalbant f- asz ir teipteisybe kalbant r~ 1 

padarytai!,'būdamas tavo vie- 
toj!. . , Xtoji .

ir *i»1 ?l h
L* 

t

Savo Velykine iszpav.inti.
Miszios jau prasidėjo, 

Viskas g ra že i a t s i I i k i n e j o, 
Sztai ant kart- triukszmas 

pasidarė, z

•Lašina* yra aurtisi
kite jo bonkįi Šiandien 
paa savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų lakam 
vainbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER A CO. 

104-114 South 4th St. 
t Brooklyn, N. Y.

pritiksi. Nusipir- 
dien fS5—Sl

g
IMI —
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Baltic States Bankas
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galime 

atsiusti per paczta.
Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio 

/ krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.
' Parduoda laivakortes ant visu linijų.

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York, N. Y.

lt

gftnčitiis.
Kainu 05o. nįStiokoso, arba priside
kite 75c. tiesiai į lubaratorija.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.
..        «■ ...... . ....... ........ ■< 1.1. ■ „An 
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Lieturiszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
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ROYAL MAIL
MI’AT0(WMU kklus*

IN UUR0PA
Vienos klesos kajutotui.« gai sus “0” 
laivai “Orbita” Ir “Ordinio” duoda 
smagu, kelia in Hamburgą. Laiva
korte antra klosa $130. Treczlos 
klesos $103.50. ' ;

Du nauji laivai ORCA ir OHIO 
veža Ima, 2tra ir 8czia klosa.

ROYAL MAIL STEAM 
FACKKT COMPANY, 

Sanderson & Son, Inc. Agents
20 Broadway, Mew York.

arba tas vietiniui agentus.____
i tfl /’■ „ yf.*

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę

W*"-' WWH mu > ......
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• in New Yorka kreipkitės in fttsakaneziausia
GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 

kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.
Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli 

pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New YorkO 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo kotelije; bagažus 
pristatomo ant laivu ir apdraudžiamo; padaromo pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakhro.
t

f' vpradėjo savo darbu teip, kaip
• 1 3 i \' ’t 1' " i L.. 11 ♦ • I *

M*

Viskas jam nusidavė kano- 
geriaiistai J^ruraip vinis kur 
reikėjo ir iszbjo laukan mierije

i 4....

pi ir paimti miera ant paclkiG mate darant ana kareivi.
* . • * ■ * .. 1 ‘ • t • •

r.

G*

vos, o niatai, justi szviesybe su 
___ * 11-- 21___ lt

'<į08.
ta bestije ne galiu d^ptl sail ro-

* » į ■. " J , ■
” ■ * ft- * ft • fljKareįvi^pahnįaVo su galva.

Z 'k i * j k . ' ■ • k

tarė

v

O tu mcį^ter, meistet, — 
giriefli jdg esi iszmin- 

tingiaufiias ir geriausias isz vi
su kalviu^ o mržitiai kaip imti 
miera arkliu Ir kabi tai da te
kis paraszas ant* tbblycziosi jai-

" 1

- giriesi jdg esi iszmhi-

miera arkliu^Ir Jcain tai da to-
* ‘ * .7'“' '

gu teip menko daigto ne žinai ?
• 1 ■ ( ■

<

gerimisia! Prikalė

pabaigimo darbo ir prigydini-
inui arkliui kojos, ! kaip tai 
anas kareivis padare...

Arklis vos dūsavo, gulėjo
aiiits karė!vis padhre

kaip be žado o karęlvis stove- 
jo tiriė jo nidiudoB.

puihpląitis^Hsibrtinias prie 
arklio nride.io nukirsta koja...

jo tiriė jo tiiilhides.
- .< '».4. m. . 'i j. A . 1 a - j ' , . i 1 '

arklio pridėjo nukirsta koja.
r V ■ v-' i-k
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Reikalaukite

PACKET COMPANY,

20 Broadway, New York.
? .. į I

NedeUomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.
_     ,   ■ - - - .



CAPITAL STOCK llH.tH.M . 
Surplus Ir Profits 1531,144.40

Makame aatra >rochnta ant sudėtu 
Fmeanta prldedam prie jus 

ptaUni x Sauala ir 1 Llepoa, nepai
sant ar ntannaat parodyt knyauta 
'ar an. Mea aorlm kad ir jun turė
tumėt reikalu nu autu banka, 
paisant ar naalaa ar dideli*.

' Bankas adaras nuo > ryto iki S 
popini Subatom la t ryto Iki 12 vai.

C ’ aMHMwe 4 .YlfliSad’d^K
> H. BALL. Prealdontan.
> Geo. W. BARI/OW, Vlce-Proz. 
C Jon. E. FERGUSON. Kasteriu*.

/
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Žinios Vietines

Rudžiu su

— Apr i liūs pasirodė puikei 
ne taip kaip morezius.

— Žmonelei silsejosi kelio
lika dienu, todėl gavo ir geres
nes pajėgas prie darbo.

— Laidotuves
nvlio Alberto atsibuvo utarnin- 
ke ant kuriu dalibavo daugeli 
žmonių. Velionio dėdės Kara
lius ir Vladyslovas Rudžei teip 
gi dalibavo laido!uvesin.

— Pagal naujės tiesus ku
rios perėjo ana diena, tuirios perėjo ana diena, tai Stel
las sugrąžys saliuuinkams pini
gus už laisnus, nes pagal Pin- 

“iszpin-choto naujės tiesas tai
czino“ visus saliunus.

Kisielius, 11J2
Pakvietė Vinca

IT
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visus
Andrius 

E. Cent n* ui i. 
Suprnnavicziu 
538 \V. Pine uliezios, 
ir tris vaikais pasivežinet
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Isz Shenandoah, Pa.
— Visi yra užgaiuulyti isz 

kun. Dumcziaus kuris darbuo
jas i karsztui del labo parapi- 

Neužilgio su pavelinimu 
parapijos padidins klebonija ir 
pasirūpins da viena vikarą, 
kuris

,|OH.

SAULU
-TrnnrtT ir* <•!._■ -I - 7 r—

AUTORISZKU, TIESU (CO-|ar 
PYRIOHT) OFISAS.

Ant. J. Sakalauskas
LLETUVISZKAS GRARORIUS 

IR BAL8AMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reikš
tame.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir meilus ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
901 E. Pine SU Mahanoy City, Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
F Ire Insurance Agent

I
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Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus, | 
Terorus, Nemintus Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose KompanljoRe

>_______

B15 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City
■MMMWWW VMOWu ramsti nuuht net 1 • tm i • 1 1 mm• •"

W. TRASKAUSKAS
PIRMTTBIS LIETITVISZKAS 

RABOKTUS MAHANOT CITT, PA.

Laidoja Kunua Numiruniu. Pasamdo 
Automobilius dsl Laidotuvių Krta- 
szttalu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir L L
690 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.

MM

IUetavlaskaa Oratories

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

na uja tu ta mada Ir mokslą. 
Turi pagelbtalnke moters.

Prieinamos prekes.

il< West Bprure Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 14)

gyvenanti ant 
snpaežiu 

au- 
pasieme 

keturis vaikus teipgi. Va- 
plenlu

loiuobilium. Kisielius
savo 
žiuojent 
szeiio ir Tunelio Kisielius susi
mais/,es treiike in dydeli akme
ni. susidūrimas buvo teip smar
kus, jog Supranaviczius isz le
ki* per pnsznkini 
bomba, sužeisdamas galva ir 
veidą nuo stiklio ir koja. Kisie
lius teipgi likos supjaustytas. 
Tai buvo panedelio vakara, 
bet vaikams ne mot(*riai nieko 
neatsitiko tiktai apturėjo daug 
baimes.

Palicije aresztavojo pa- 
[begelia Zofije Nasarek, kuri 
paliko savo vyra ir keturis vai
kus \ inedaleje arti Altoonos ir 
atsibaladoja su 
domi Szetsku iii 
m* ilgai

CH AS. S. FARM L ET
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randa v o jam e namus, koletavojame 

randu Ir telp tol lauš.
f39 W, Centre SL, Mahanoy City, Pa.

Notary Public

Tvirtinusį* Llstuvlsika 
B A H K A i . $,

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eolu 'pa priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
ima pinigas saugiam patalki
nai. rflluacsu pinigus ta vi
sas dalis svieto, pagal dleaoe 
korsa. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Pasipur
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas • gausite teisinga 
atsakina. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 IT. Mahanoy Ava 

MAHANOY CITY.
‘M

- r*.

<mms — <mssil<apo — wa —> na — sm <m am

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-talklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTI EROJE, 

S8 S. Jardin St. Shenandoah, Fa.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabtaxka Montis yra tikrai pasek
minga Ir kas prisiims keliolika e tem
pu Ir savo adresa tai aplalkys tuju 
arablszkd gyduolių dykai. Raižykite 
ant esto adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kit* las sulot progos riet kurie yra

terp'Džiunk-

langeli kaip 
sužeisdamas

buvo

prielaidiniu 
ezionais. Bet 

džiaugėsi pabėgusia 
porele, ba vyras prisiimti* tele
grama iii ezionais su paliepimu 
jiresztavojimo pabėgėliu kurie 
radosi ant Spruce uliezios. Jo
nukas gal suuodė, jog bus nege
rai ir dūme isz miesto o Zofije 
likos uždaryta pakol nepribus 
josios prisiegelis atsiimt ja ja.

t Vincas Abraczjnskas 
(William Brown) 38 metu siu- 

1 *
g' ■ . ■

sko, 619 W. Spruce uli., 
valanda 

lamas nuo ilgo 
l ion i s g

elis, sunus Sziinano

t n*czia 
sirm

Abraczin- 
mire 

pmiedeli je, 
Ve-

da viena vikaru 
labai reikalingas 

teip didelioje parapijai.
— Ana diena Stasiukas Sa- 

kalauckas ir Harry Lawler 
vaikai po penkiolika metu 
nuino pasienio 
leriu, apleido savo tėvelius isz- 
važiuodami
to.” Tėvai vaiku yra labai su- 
sirupinia ir 
idant juos sujcszkotu.

—• Kazuno aplinkoje 
niu vis pilna, nes kožnas turi 
geriausia užsitikejima aptieko- 
riujo Kazuno, kuris sutaiso tei 
singiuusia visokiu daktaru re
ceptus.

— Szimas

yra

y 

HC- 
pede po 50 do-

pažiūrėti

praszo

svie-

pulicijos

žino-

Janovskio 
metu, likos sužeistas per auto
mobiliu prigulinti 
kaucko isz MątyaDojaus. Ja
novskis užėjo ant kelio isz ne- 
t veži u. Likos
Ashlando ligonbuti blogam pa
dėjime.

— Ant galo czionaitine li- 
gonbute kuria stato 
metus e ir rinko pinigus nuo
žmonių — toji baudževa užsi
baigė, nes $16,000 skolos kuri 
apsunkinėjo ligonbutia, likos 
surinkta ir žmonis 
puoja lengviau.

38

prie Raj-

nugabentas in

laiko.
ryme mieste, turėjo u/fsi- 

ernima prie mokslaim
tėvus, sesere Hendorsoniene isz 

du
Jurgi Szenadorije ir Juozą Mi- 

I .aido! lives alsi buvo 
su bažnyliriem pamal-

. Paliko

Gailiu brolius

czigant*. 
seredoji
< lomi.

Xeszkite savo 
aptiekori, jusli

Milių, kurio aptieka 
szale daktaro Dilimo. Milių pa
ini lesi te ir 
ma apturės

pas
receptus 
taut ieti 
raudasi

Rudžiu 
da szi rd i nga

dalvbavo lai-

teisinga patarnavi- 
it, nes (ai sztant vy

rukas ir teisingas apt iekoris.
szeimvnn sude- 

padekavonin del
visu Iuju, kurie
dot u vesią juju mileimo sūnelio 
Viktoriaus. Lai visiems Dievas 
už tai'užmoka szimtaropai nes 
musu
pmlekavones visiems kaip 
ko. — liūdžiu 
m v na.

I , 
. ............... ....

szdalinti, 
iszleist su 

praneszimu
ir vietoj. Tuoj po at- žiureliu 41,414, laikraszcziu ir 

duoti |spaudnimu renkiit prisiųsti dvi zuralu (atskiri numeral) 70,- 
Copyright” ofisu. 006, dramų 3,676, muzikos vei-

4

viesziai 
pirmiausia 
right” 

konstitucija) formoj
autorizuoja Kongresą <
“ant paskirto laiko tesąs auto-1kopiin
ritins ir iszradeja;ns(savo rnsz- Library of Congress, su aplika- 
huns ar iszradirnama.l’ Dabar- ei ja užregistruoti. Jeigu vieku- 

autoriszku tiesu (Copy-4 las yra svetimo piliecziodr pir- 
right) iustatymas (1919) m. sti minusia

duodu . teise at- szalyje, tik reikia prisiųsti vie- 
perspauzdint, isz- na kopija. Nereikia

dramatizuoti, anglu 'kalboje svetimos kalbos 
veikalu, ir per- veikalą gauti

tntyti ta veikalu (kaipo d ritinu. Atšilkime kur knyga įsileista 
Atsjiauzdinimas ir apdarymas užjūri n, anglu kalboje, 
knygos turi būti atlietu $uvJiszleidimo szioje szalyje, riekiu

Su v.

linis

Valstijų

reikia 
‘ ‘ Copy- 

phskirtbj

instątymo,pyright“ instatyitio, priimta 
veikalu 241,262. Isz tu buvo at- 
spauzdinta knygų 20,074, bro-

HEI MAHANOJIECZIAI IR
APLINKINEI, •

4 i

isz hnstas

numurai) 70,-

kalu 41,916, žemlapiu 3,718, fo
tografijų 12772, atHpauzdininiu

pataisymais, 
spauzdint, 
leist, . ‘

svetimoj

isz verst i
leist 
pa niuo t 
s

. iszvorst, 
savo Copyright4 4 /1

piiesz

Valstijose, apart svotifilps Ital- prisiusi in Copyright ofisu ne
bos knygos originaliszkas tu- vėlaus 60 dienu po1 iszleidimu 

paruszyUi. užjurin vienu pilnu kopijų sye-rinys jeigu Svetur rparuszyta. užjurin viena pilna kopija sye- 
Autoriszkas tiesas (Copyright) tinios leidos, kas duos autoriui 

metu, ir galima dar savininkui laikinus tiesas 
pratęst dar ant kitu 28 ii)(*tu,|isz 
jeigu nori, ir ta prailgiliiina ne
tik i 
iiAszle,

duoda aut 28
Kuomet knyga 

ValstijoHiL 
Copyright” duotas ant pilno 

va i kai/ i r testu-1 |a i ko.

30 dienu, 
iszleišt a.
4 4

Su v.

per kelis

dą bar kve-

------- ..................... .... —

IszLietuviazka Kaimelis

Hazleton, Pa. — Seredos ry
ta atsibuvo laidotuves Mares, 
pati Juozo Vengraucko, kuri 
po pirmam vyrui vadinėsi Mor- 
genienė o po tėvais Kvitniews- 
kiute kuri pergyveno kelioli- 

metu Malianojui po tam
persikrausto in Hazletona. Ve
lione paliko vyra 
suaugusiu va.iku.

k a

szirdis negali iszreikszti 
rei- 

Hzei-nuli udusi

— M aha nejaus Vycziu 104 
Kuopa surengia “Vycziu va- 

N odeli o j 8 Balandžio 
(Apr.) Norkevicziaus

prasidės 8:30
Po tam

karą

Programa

i l V vėžiu

svotą i-

musu gas- 
užtikrinam kad bus 

Po vakarienei Lietu-

nei. 
vakare tesis iki 10:30. 
bus skani Lietuviszka vakarie
ne kuria parūpins 
pėdinės, 
gardu.
viszki muzikantai rež visokius 
szokiils, o teiposgi bus žais
mes, kurio tiks kaipo jaunam 
teip ir senam. Tad kas gyvas, 
in Vycziu vakara, ir linksmin
tis drauge su Vyczeis. Kvieczo 
visus Vyczei. (t28

Valgiu Gaminimas
-----IRI-----

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapių 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdaraiš. Pre
ke tiktai.............. $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHAMAV CJTTV. PA

o

** | v * S

automs gali gauti bet jo 
arba

niento iszpildytojai kuomet nė
ra szeimynos arba artimesniu 
giminiu. Jeigu 
tokio 
jxdesz vienais metais nuo už
baigimo originaliszko. autorisz-, 
ku tiesu laiko. • * < • > w r x

Galima gauti tas tiesasr,z »>() centu. 
(Copyright), knygoms, lsz1(*4-|^s (M(’gamzuotas po 
dimama, 
kalboms, 
tiszkams 
liszkains ____ T.
piams, fotografijom 
dinimams, krueamjems paveik
slams, dailies ir pįiszimo 
kai am s. I 

Tos autoriszkos 
los netik Su v. 
ežiams ir 
liecziams

ir keliolika

apie deszimta valanda nak- 
padare Ku- 

Kada žinonis subėgo 
nerado nieko, nes

aplikacija del 
prailgiutno . 1

G u Į ima gauti 
blankas isz 

paduota 0’1 nf°r,na<‘*ja ku daryti.
4 4

neiszpildytas 
Copyright” ofiso

gauti tas tiesas

,r

Preke trijų14,551, krutamuju paveikslu 8,- 
leidimu 16,566, dailės ir 

pa i szi mo veikalu 4,266,, ir pa
mokslu 37 L. Vise buvo iszleisti 
Suv. Valstijose. Isz užjurin bu
vo gauta 2,901 (knyga svetimose 
kalbose, įr 372 knygos anglisz- 
koj kalboj.

Gauti 
rights” 
Kasoj. 19 
$138,516,15, kits yra .didžiausia 
suma ofise istorijoj, 

metus nuo 
right” ofiso insteigimo, 
Liepos 1 d. 1997 m. il<i Birželio 
30, 19221U.) Lszviso 
siustą 
prisiųsta 4,902,475, ir .isz 
užregist ruota 2,783,185.

inimta $ 
iszmoketa 

$2,032,915.96. Tokih budu pel
no lieka $345,932.54. Apart to 
piniginiszko pelno, tie invairus 
veikalai turėjo milžiniszkn ver
te Kongreso knygynui, nes, tu
rint fuos visus veikalus, kny
gynui nereikejo praleist pini
gu bereikalingai perkant juos.

659,

uzpinigui už <gCdpy- 
perduoti »Suv. Valstija 

m. buvo surinkta

X 4 I

Szluoml pianeszlu jog mano lazdlr- 
byHtes visokiu žoles preparatai, Žolių, 
trukžolcs, puplaiėzkes ir geriausios 
Palangos » trejos devineeps, galėsite 
gauti už numažinta preke oas: 

Mrs, K. JuRzkevIczlone, 
1100 H. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

arba tiesiog Isz manes,
dovlnlerlu 60c. su prisluntimu arba 6 
už $3.30. Reikalauju pa r davėju .visos 
aplinkines Ir duodu gera pelną. Czta 
galima gauti visokias žoles kokiu tik 
ant svieto randasi.
■galima gauti prislusdaml 10c stempo- 
mls. Knyga Daktaras Namuose kuri 
apraszo visokias žoles $1.00.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

žolių katalogą

90

Per 25 <4/Copy- 
(nuo

kasoj pri- 
$2,378,848.50. Veikalu 

viso

Isz viso pinigu o
Kubmet veikalas užregištnio 343.50^ įr a|gu

• •• •• > • tai .e 1 'i t1 rtas reikia prisiusi viena doleri,
J bet fptografijos užregistruotos 

I 1 i X .1 44/1.... 1 * 4 ) ) z\4‘.

laikraszezianiH, pra 
pum ok Ma ms, dra hia -
veikalams,, /inuzikį-1 
vokalams, 

s,
S8

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Soiithamplon ant Milžino laivo 
Vfennllnh vandenio kelta* Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia Now Yorka kas Utarninka 
Greita* persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypaliszkal lydėti 
In Filiam 2 klesa $1600 Kares 
In l’lliavn 3 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
h ėda ant laivo Plllavoj važiuojant 
in Southamptona hr ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grclczlnual laivai pasaulyje* 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllc agento. Pareikalaukite. Yra 
vlbnas justi mieste ar aplclinkcje. 
CUNARD LINE,

' 25 Broadway, 
New Yort.

Kožna Ravelio.

S

i4K

•v

1
I

*Copyright” ofi- 
» priežiūra 

(Kongreso knygininko 1898 ritė
tais ir Thorvald Solberg, 

žinovas .ir iszlavinias 
buvo paskirtas 

užraszytojas. 
•t ’

4 4

tod a- hibli^gralas,
I * * ‘ ■ y V

atnpauz

ve i-

tiesos duo- 
Valstiju pilie- 

gyventpjams, bot pi- 
bile szalies, ik u rios 

panasziai duoda tokias privile
gijas Siiy, Valstijų piljecziams.

(iautvį- veikalams .« “i 
right”

11J Ji
’■ veikalams 
kuomet nprf parduoti

.*Jo* L
*i 1 a ■' *k. *

Copy-

GERAI ŽINOMAS STlJJIALIUTAS, 
ATSAKINTAS • IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

'r Į , *, * ■ 'i

MAiUNOY CITY bus kožna Ubtrnlkn, 
E. Centre 8t« airt nnttp floro.

Ofiso valandos: 9 ryte Iki 9 vakare.
KODĄ SUET1K1A DYKAI.

Girardville, Pa. — Kokie lai 
szmutoriai norėdami padaryti 
szposa, uždegė kryžių ant kal
no 
t i jo, novos kad tai
klukšni, 
ant kalno 
szmutoriai dingo automobiliu-1 
je. ______

Mount Carmel, Pa. — Ona 
Abromaicziute kuri apskundė 
Juozą Balszenika saliuninka už 
nedalaikyma duoto žodžio ant 
apsivedimo nplaike 281 doleriu 
pavidale pleisterio ant užlopi- 
mo sužeistos szirdeles. Isz t uju 
pinigu 231 doleriu 
yra kaipo pleisteris
re i už nupirkta svodbin ia szle- 
bia kurios Onute negalėjo nau
doti. Ona apskundė Juozą ant 
10 tukstaneziu doleriu bet ga
vo tik augszcziau minėta suma.

r

i l Copyright
Isz viso 1922 m sulig “lo —Forclcn Language Infor. Service.

1111 ' 1 ■—Į——1 ■■ nu —1 11

ir 5(1 centu 
o G8 dole-

Dubeltnvae 
Tikletas$4.00

•n

New York
Nedelioj 15 Apriliaus

Speciali* trehias Subatos naktį.

• • •

Ryto 
... 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
... 12:55 
... 12:33 

1:16 
1:45

Isz
Shamokin ....
Mt.Carmcl ....
Ashland..........
Girardville ....
Shenandoah ...
Mahanoy City .......
Tamaqua ........ ..
Grįžtant Isz New York o nuo 
W. 23 St. 6:47,*nuo Liberty 

SL 7:00 ta pati vakarą. r

PANEDELI 18 JUNIAUS
Specialiszka ekskureija per 
ketures dienas su palydovu 
in Washingtona, D. C.
Visi ekspensai apmokėti. Aplo (lan
giaus Intprmacljas raszyklte pas 

G. O. Roper, I>. P. A„ 
Wllilapisport, Pa. v

DAKTARAS HODQEN9 p
Fhiladellphla Specialistas 

Užslsenejnnlu ir Chroniszku Ligi 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

kite tvirta rodą Ir atsakanti medlka- 
Uszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlezkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka luti, 
esą padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti' yra 
pavojinga.

Vidurio netvarkos/ aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gezai, svaigulis, silpnumas szlr- 
dies, ir visos vjduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iszberlmai, . papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo tr 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai matykite ma
ne.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl taztine ir sztyvi nulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailatat, pikti, Iszbllszkusls ir 
iszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžtu kataru.' astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclalejB ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai, tam 
Iszalszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkujug Tie‘gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garsingtauslus Europos ir Amsrlkos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgen^ buna 
kožna Kotvorga ir Petnyczla ir jo 
ofisas randasi po No. 44 BROAD ST. 
Of isos valandos 9 ryte iki 8 vakare.

4

esą padare, ateikite pas mane Ir pas-

9
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KREIPKITĖS PRIE £>R' HODGENS,

PINIGINIS MEDIS
Iszduoda vaisus kas tris menesius

u,

L.4.

•S
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PENNSYLVANIAI

POWER & LIGHT COMPANY
* ; *

1 diena Apriliaus, mes iszsiuntem pinigus del tuk- 
staneziu musu koštunioriu ir kitiems kurie turi mus 
szerius Preferred Stock’o. Tie pinigai yra tai pro
centas nuo musu szeriu. Mugu szerai atnesza pro-Musu szerai atnesza pro- 

11 s * 

centą kas tris menesius: January 1, April 1, July 1 
Jeigu indesite stjivo pinigus dabar inir Oktober 1.

Pennsylvania Power & Light Kompanija, tai atnesz 
jumis per meta 7 procentą.

( Szerai parsiduoda kompanijos ofisuose arba pas bile koki darbininku
Pennsylvania Power & Light Company

a

3

2
I

arba prisiu^kite szi kupoha o gausite knygute apie tos Szerius

FREE BOOKLET COUPON 
. (Without Obligation)

•>| PENNSYLVANIA POWER & tIGHT CO 
Investment Dept., Allentown, Pa.

k

E| __ ------------------------- , _ (

I Please send me illustrated booklet, containing more information about;

t

s

z

i

your Preferred Stock, and details of Easy Payment Plan.
Name ....
Address

♦ . r 4

t
'■ i * ta I
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