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ISZ AMERIKOS
ŽUDINSTOS LAIKE

RINKIMU
PENKI NUŽUDYTI LAIKE 
RINKIMU;- NESUPRATI
MAI TARP ŽMONIŲ IR 

KUKLUKSU.

Czionais vėlHerrin, Ill.
kilo nesupratimai tarp žmonių 
irKiikluksu kada atsibuvo rin
kimai kandidatu ant miesto 
urėdu. Du automobiliai su vy
rais atvažiavo »prie garadžiaus 
Harlan Ford ir pradėjo szau- 
dvt in stovinezius žmonis — 
penki tuojaus sukrito ant vie
tos ir keli mirtinai sužeisti.

. Užmuszti yra trys palicijantai 
ir vienas szerifas. Milicija pri
buvo isz Vairo 
maiszti įlinkus
•kus ir sergsti Klanieczius nuo 
tolimesniu tfžklupimu.

apmalszyti 
ir revblvernin-

ISZEME ISZ FORDUKO 57 
NEREIKALINGUS SZMO- 
TELIUS IR VAŽIUOJA 

DABAR SMAGIAU.
Orangeburg, S. C. —Ka žmo- 

nys nejiadaro ir iszjuoke taji 
garsu Forduka! Sztai E. Hen- 

isz savo forduko
szmotus, piszkina su 

juom po visa aplinkine, rodos 
kad iszimtos ° žarnos” visai 
jam nieko nekenkė.

savo nu-

ory iszemes 
net 57

tomobiliu, 
randasi
4 4

Henorj’ ta 
nutarė kad jame 

daug nereikalingo 
sztopo” be kuriu galėjo vi- 

siszkai apsieit, todėl tuos daly
kus iszmete laukan ir sziadien 
karukas bėga greieziau ne kaip 
buvo naujas ir 
“žarnų” padare su juom dau
giau kaip dezimts tukstanezius 
myliu. — Nėr ko stebėtis, juk 
ir žmogui kaip kada išspjauna 
konia visus vidurius, o bet yra 
gyvas ir gana, o ka ežia kalbėt 
apie Fordukini automobiliu ?
BALTAS PONAITIS NE
KALTAS UŽ SUBJAURINI- 
MA JUODOS MERGAITES 
—JAIGU TAIP NIGERIS, 

TAI BUTU PAKORĖ.
Ixjxington, Ky. — 

pasibaigė byla, kuria 
Amerika buvo nusistebėjus.

Tiesom buvo atiduotas 
nas* jaunas ponaitis, 
Merchant, sunns 
aristokratines szeimos. Jis bu- 
vok altinamas del 
užpuolimo ir iszžginimo 
žos, dvylikos metu,

Tai pirmas atsitikimas pietų 
valstijose, kur už toki nusikal
timą baltas pateko teisman.

Kentucky yra instatymas, 
kuriuo užpuolimas ir iszžagi- 
nimas moteriszkes baudžiama 
mirties bausme. Tuo instaty
mu einant Kentucky buvo [Ja
karta keletas negini, kalinamu 
del užupolimo baltu motoru. 
Amerika tat dabar buvo nusi
stebėjus, kaip tas pas instaty
mas bus taikomas baltam džen 
telmenui už panaszia piktada
rybe, papildyta su negre, ir tai 
da su kūdikiu.

Byla, tesusis keletu dienu, 
Bal. 8 pasibaigė, — pasibaigė 
taip, kaip dažniausiai pasibai
gia, kur turtingas kriminalis-

Mo’ 
, kurie

sziadien be
žarnų ,»

PONAITIS

Bal. 8 ezia 
visa

vie- 
Charles 

t n r t ingos

biauraus 
įna

me rga it es.

tas rėkia isz kilpos iszgelbeti 
instatymo nenuskaudus. 
bilizuota “specialistai”

kad kaltinamasis 
prisai-

pripažino,
esąs u
kintieji posodininkai turėjo 
tikėti “specialistu” liudymais 
ir duoti atitinkama nusopren- 
di. “Pamiszelis” pasiusta in 
čanątorija pasigydyti.

pam išželi s”,

KUNIGAS LIUDIJĘ 
PRIESZ 

PROHIBICIJE
KUN. KAZACZIUNAS ISZ 
SUGAR NOTCH, PA., LIU
DIJĘ IDANT VALDŽE 

PRASZALINTU 
PROHIBICIJE.

PRIRISZTAS PRIE 
KRYŽIAUS

MYNE “NUKRYŽIAVOJO" 
NELABA SŪNELI UŽ SU- 

MUSZIMA SAVO 
MOTINOS.

ISZ LIETUVOS
ŽMOGISZKAS 
“VELNIAS” DARO 
KLASTA MOTERIAI

GYVENIMAS VILNIAUS 
KRASZTE.

ISZ LAISZKU | Isz Daina voles, Lydos aps., 
 pranet žarna, kaip Lenkai 

maloniai” valdo Lietuvius, 
nuvažiavęs 
be paveli

ji sargai pa-

PACZTO VALDININKAI 
ISZVOGINEJO AMERIKO- 

NISZKUS DOLERIUS 
PRISIUNSTUS ISZ 

AMERIKO.

kaip Lenkai

DAUG ŽUVO TVANE
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UPE TIGRIS ISZSILIEJO, 
DAUG ŽMONIŲ PRAŽUVO, 

NAMAI IR LAVONAI 
NUNESZTI PER 

VANDENI.

4 4

Tūlas ūkininkas, 
iii miszka, pasiėmė 
jimo 7 puszelcs. 
gavo irt apo nutaria pabnmti 
ji 800 zlotu (apie $85). 
ninkas neturėdamas isz 
pinigu gauti, pabaudos 
mokėjo.

Viena gražia diena 
policija su 15 vežimu ir duok 
kraustyti ūkininko turtą. Isz- 

26 kapas nekultu 
giu, 16 kapu avižų, 
akseliui pjauti, 3 karvi y • * — -
n i u kuliu, 20 kelmu bieziu, 
visa ta turtą inkainavo tik —

Ji*

I
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DaugBagdad, Trak..

žmonių pražuvo per iszsileji- 
ma upes Tigris, kuri nunesze 
daug namu, gyvuliu ir žmonių 
o terp tu j u daugiausia vaiku, 
kurio neturėjo pajėgu bėgti 
in saugesnes vietos? '* Žmonys 
stovėdami ant kranto greit bc- 
ganezios upes, mate daugybe 
lavonu ir gyvųjų, bet stovėjo 
nulcidia rankas, nes gelbėti 
juos negalima buvo.

Miestas Kalips konia visas

Uki- 
kur 

nesu-

Mexico ('i(y, Mcx. — Ketu
riolikos metu Juozas Chacon 
isz Hidalko, kuris nemielaszir- 
dingai sumusze savo motina, li
kos suimtas per inirszusius 
kaimynus ir nubaustas negir
dėtu budu.

Mvnc žmonių sukalė medini 
kryžių ant kurio pririszo Juo
zą, ant kurio kabojo konia per 
visa diena ant saules karszczio. 
Po nusileidimui saules, nuėmė 
vaika nuo kryžiaus, aprėdė ji 
in raudonus rublis idant iszro- 
dytu lyg vėl nes ir iszgujo isz 
miesto.

Kada vaikas kentėjo ant kry
žiaus laike karszczio, miesto 
valdže nesirado aplinkinėje ir 
jokio palicijanto nebuvo ma
tyt. Gyventojai viso miesto 
praėjo pro kryžių, spjaudami 
ant jauno iszganios ir visaip ji 
iszvadino už toki,pasielgimą su 
savo gimdytoja, 
neužbego. (I uhernatorius 
choacan dagirdes apie toki pa
sielgimą gyventoju Hidalgo, 
paliepė arcsztavoti miesto val
džia ir tuosius kurie vaikapri
riszo ant kryžiaus ir ji kanki
no.
ARGI BUVO TOKS ŽMOGUS 

KURIS SVERTU 1,000 
SVARU?

Washington, D. C. 
se 11 o v i sz k 11 s u ž r a sz u s 
surado Tennc.s'sca pavietavam 
ąude, tai hadai kokis tai Miles 
Darden, kuris miro 1857 mete, 
svėrė tūkstanti svaru. Kada ji
sai Iturejo 47 metus, svėrė 872 
svarus. Dydžio turėjo septynes 
pėdas ir szeszis colius. Kada 
mirė 
Gal tai buvo sunkiauses žmo- 
gus ant svieto ir turėjo but tik
ras milžinas. ----- - .... >

GERAI, AR NEGERAI.

per

Salakas, Salos vienk., Sala
ko v. gyvena naązlc Ziemiene. 
jau senuke. Antri metai jos 
namuose vyksta, ir dažnai 
paprasti ir keisti invykiai. 
Žiūrėk, paskoja, dienos 
angai susprogsta, tai 
be gavu palieka, 
karve be uodegos lieka ir 
uodega randa jos paezios bute, 
puoduose pecziuj akmens vie
toj mėsos. Apylinkėj pagarsė
jo, ka,d velnias vaikszcziojas ir 
vaidinasi. Buvo szauktasi prie 
policijos ir klebono, kad isz- 
gelbetu ja nuo velnio, bot vis 
nieko įiepadcjo.
vėl* pradėjo miltai po visa 
kambarį byrėti, vol po nakties 
rado užrakintame tvarte 
karve peiliu supjaustyta.
davė žinia
NuvykuA nuovadai vieton, pa- 
aiszkejo, kad tai ne velnias 
vaikszczioja ir vaidinas, o ta
tai kaimynu daroma. Matyti 
visokiais budais norėta iszgy- 
vent isz ten seniuke, kad jiems 
liktu žeme ir trobesiai.
velnias dabar nebevaikszezioja 
ir nebesivaidina, 
me.
ČIGONĖLIAI SUKŪRENO 

PIRTĮ.'
Kražių v.? Raseinių aps.

Kovo 14 d. apie 7 valanda va
kare Pupiemi kaime pas ūki
ninką R-ka čigonai kūreno 
pirti. Bekūrenant per atidary
tas duris kiauraputis 
kibirkszti ir uždega 
Sziaudinis stogas bežiūrint su
degė. Nuostoliai 
Buvo pavojaus 
trobesiams.
OKUPANTAI UŽDARO

LIETUVIU MOKYKLAS
Okupantai sziomis dienomis 

Szvenczioniu apskrityje užda
re 21 Lietuviu mokvkla. 
kytojai ir mokiniai žiauriai

Daugiau 
800 vaiku negales tęsti moks
lo.

Antri

keisti
ne

Kaunas. —- Pereitais metais 
susekta, kad Daugu 

agentūros

f

J met u 
visztos 

tai po nakties

buvo 
paczto 
Kasveras KiimKcviczius ir 
tarnautojas Aleksandras Alok- 
eand ra viržius laisvu nuo tar
nybos metu turėjo paprotį pa
žuvauti i 
laiszkuose doleriu. '

Klimkeviczįus sunaikino du 
laiszku, o
net isz keliolikos laiszku dole
rius pasisavino.

Apygardos teismas Ksavera 
Klimkevicziu buvo nubaudęs 
pusantrų metu sunkiųjų darbu 
kalėjimo, o Aleksandravicziu 
9 menesiams kalėjimo.

\Ariausis J'ribunolas dabar 
patvirtino 
sprendimą.

BEDARBIAI.
Szio menesio 11 diena ofi

cialiai suregistruotu Vilniuje 
bedarbiu buvo 5716 (4473 vyr. 
ir 1213 m.) Daugiausia esą 
nekvalifuotuju darbininku, 
1462. Pereita savaite paszalpu 
buvo iszmoketa 
1025 asmenims.

vedėjas 
Klimkeviczius

Amerikoniszkuosc

at vvko

* Žmonvs♦

UI*

si vežė
■

ii

ji

ru- 
maszina 

‘s, 10 
vežimu lentų, 7 kapas sziaudi- 

ir a

Washington, D. C. — Laike 
Senato Prohibicijos Komiteto 
perklausymo apie atmetimą ar 
pagerinimą prohibicijos buvo 
perklausineta daug liudininku. 
Tarp t uju radosi ir kunigas 
Fra nei sz kus Kazacziunas isz 
Sugar Notch, Pa. kuris liudijo
buk .salimai jojo mieste yra 
atidaryti, munszaine parduoda 
visur, mergaites gere ir pasi
gėrė kaipo ir maži vaikai, žmo- 
nys netenka proto, moteres bė
ga su burdingieriais palikia 
vyrus ir vaikus, paleistuvyste 
platinasi smarkiai ir žodžiu 
prohibicije stūmė visus in pra
garu. Kun. Kazacziunas, 
pažino taipgi, 
parapijoj (arti Wilkes Barriu) 
galima pirkti svaigalo kiek 
kas nori, bot kada atvažiavo in 
pati Washingtona, tai jam but- 
legeriai pasiūlė arielkos po $15 
už kvorta. *
’ Sausieji turės savo perklau
symą ateinanezia sanvaite ir 
stengsis visom pajėgom perkal
bėti szlapiuosius, bet kaip duo
dasi mntyt, tn; vabb/.o bus pri
versta permainyt prohibicijos 
tiesas ir pavelyt ant dirbimo 
geresnio alaus ir pardavinėji
mu gero vyno.

Ale k.sandraviczius
400 zlotu! Paliko ūkininką be užlietas, 180 namu likos nu-
dnonos ir gyvuliu 
pavoju, kad kita syki

ir dar

pri-
jog ne tik jojo

KUBA NEINLEIS MOTERIŲ 
BE VYRU.

New York. — Vedusios mo
terėlės, kurios nori invažiuot 
in Kuba ant geru laiku, ne bus 
inleidžiainos be Itam tikru pa- 
liudinimu savo vyru, kad joms 
duoda pavelinima atsilankyti 
be vvru. Tas 
nepilnameezius vaikus. Taip 
apskelbė Panama Mail Steam
ship Uo., laivyne kompanija.

Kuboje tiek priviso moterė
liu be vyru, kad valdže buvo 
priversta taji uždraudimą ap
skelbti.

atsilankyti 
pats dalypsti ir 

vaikus.

SUDŽE PERSKYRĖ MOTE
RĮ NŪO SAVO
KURIS PLAKE JAJA

UŽ TAI, KAD MYLĖJO 
SAVO MIRUSI 

VYRA.

VYRO

M ii waukee, Wis. — Jaigu 
motore, vedus antru kartu, my
li savo pirmutini vyra, tai ne 
yra priežastis idant josios ant
ras vyras jai plaktu už tai kai
li. Taip nusprendė sudže Otto 
Breidenbach, kalbėdamas in 

Marijona Czakorauckie- 
872 IDta i/lyczia, duoda

mas jai perskyrimą nuo josios 
antro vyro Juozo Czakoraucko, 
kuris rugojo, kad jojo paeziulo 
už daug draugavo su josios mi
rusiu vyru arba su jojo dvasia.

Mis 
no

Motore pripažino sudžiui kad 
vyro užmetinejimai yra teisin
gi, nes ji ji yra spirit ualiste ir 
gali paszaukti dvases isz ano 
svieto. Daugeli kartu jiji pa- 
szaukdavo savo vyra isz numi
rusiu idant jaja suramintu ir 
palinksmintu jojo glėbyje ir 
jaja bueziavo. Po kožnam to
kiam suraminimui u

” antras vyras suplakda- 
Mariultei kaili. — O gal

dvasinio
vyro,
vo
“dvasinis” vyras turėjo szick 
tiek gyvybes savyje ir nebuvo

ir niekas tam
Mi-

colius.
turėjo tiktai

koki us

59 metus.

— Kaip einasi Motiejuk, se
nei tavos nemacziaii?

— Ak, tai tu Antanuk, kas 
pas jus girdot?

Ugi apsipaYziavau, nuo 
kada matomos paskutini karta.

O, tai— A'psipacziavai ?
------;į

— Na, nežinau, ar tai gerai 
ar ne. Boba pikta kaip vėluos, 
tuojaus mane paėmė po pan
tą pi i u, ir tai d a ne taip baisu.

— Gailiuosiu, tai labai ne-

gerai.’

gerai.
— Na, jau taip negerai ne

gali būti, ba atncsze su savim 
keliolika tiikstanteliii.

— Jaigu taip, tai gerai. ‘
-— Jau tai nelabai gerai

matai, ba už tuos pinigus pir
kau aviu, 
stipo.

>

kurios man visos pa-

— Taj negerai.
— Taip, bet pardaviau juju 

kailius ir aplaikiau daugiau ne 
kaip josios gyvos kasztavo.

— Matai, į r tai gerai.
— Ar gerai? Už tuos pini

gus pastaeziau puiku nauja na
rna ir tasai man sudegė.

— Sudegė? Tai labai nege-
ra i.

— Prisipažystu tau Motie- 
juk, kad ant gido iszkirtau ge
rai, ba su namu sudegė drauge 
ir mano pikta 'boba. %

Vasario m.
po

visa 
Vėl 

Salako policijai.

Jau

nes bvla teis-

pagavo 
stogą.

nedidžiam?!, 
kaimvnianis ft-

Mo-

apygardos teismo

Daugiausia 
i darbininku

10,340 a ūks.
Tokiu budu 

dauguma pasilieka be paszal- 
pn.

jw « w ’ .4 ' * “

NEGARBINGA MIRTIS BET 
GARBINGAS PALAIDO

JIMAS.
Klausiukai, Ylakių v. cz. — 

Sausio 19 d. szio kaimo pilie
tis Mineikis, nuvažiavęs tur-tis 'Mine i k i?, 
gun in Skuodą, gerokai su sa
vo draugais prisivaiszino ir 
namo gryžo girtas. Važiavę tuo 
paežiu keliu isz Skuodo žino- 

o 
ir dar

nes rado apsivožiisi vežimą,
Jpo juomegyva Minciki 

gyva jo žmona.
Parvežus namo, buvo

, kuris

mokiniai 
policijos i sz v a i k y t i.

VILNIJOJE 800 LIETUVIU 
VAIKU ISZMETA ISZ 

MOKYKLŲ.
Tik ka gavome91 

Szvonczioniu apskrity 
valdžia uždare 
vaiku atsiduria 
kyklos sienų.
žingsnis yra tuo ypacz 
prautamas, kad mokyklos už
daroma tada, kada jau iszejo 
didžioji mokslo metu puse.

KARIUMENE VIETON 
POLICIJOS.

Jau senai Lenku laikrasz- 
cziai rengia, visuomene prie to 
kad demarkacijos linija 
Lietuva ir siena 
ateity isz Lenkijos puses sau
gos ne policija, bet kariumene. 

sargybos 'korpusą s 
sz. m.

, kad 
Lenku 

800 Lietuviu 
už savos mo- 
Szis valdžios 

nesu-

žinia,

> 
su 

su Latvija

Pasienio 
užimisias pozicijas vi
dury, būtent 15-20 dienomis. 
Pasak “Kur. Wil.” tam esą 

o visa
Kur. Wil.

par
davė 

numirėliui paskutinius pate
pimus, o paskui buvo iszkil- 
miugai palaidotas.

vežtas klebonas

bu vo

ŽYDAI REIKALAUJA, TAI
IR GAUNA.

Nesenai buvo praneszta, kad 
Žydams kareiviams leista Vil
niuje naudotis koszeriniu val
giu. r.
steigti dvi valgykli. Matomai 
Žydai kareiviai savo dali isz 
kariumones gaus pinigais.

Dabar vėl praneszama, 
szv i etinio 
džiusi, kad
(Žydu szventemis) Žydai mo
kiniai, vidurinėse mokyklose, 
nebūtu vereziami raszvti 
piešzti ir darbeliu dirbti, ka ju 
tikyba užgina. '

Szie palengvinimai esą iszsi- 
v

derėti Žydu darant žinoma su
sitarimą taq) Lenkijos ir vy
riausybes, min. St. Grabskis ir

fam tikslui buvo nutarta

, 'kad 
pare- 

Szesztadieniais
ministerija

. L------------- ---

v i d u r i n ese mok y k lose 
vereziami >

min. Skrzynskis, ir Žydu at
stovu.

po 
atvvkc 

kolektuoti likusius 400 zlotu 
ir kailinius nuvilks.

VAGIS ANT VAGIES.
“Kur. Wil.”

priesz kelias dienas isz 
niaus netikėtai pabėgės
<r 
f)

1

neszta per vandeni, 138 žmo- 
nys pražuvo ir manoma kad 
da tiek žuvo nes ju nesuran
dama.

♦

I

'JM’l

i 
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pranesza, kad 
Vil- 
ma- 

istrato sekvestratorius (mo- 
keseziu rinkikas. Pradėjus 
tardymą paiszekej, kad jo bu
tą surinkta 15,000 auks. 
daugi dar nevisa esą isztirta 
tai dienrasztis spėja, kad jo 
busią pastverta apie 
auks.

Apie vogimus ir isza ik vėji
nius pas mus dabar taip daug 
girdėti, kad darosi inspudžio, 
jog vagis sėdi .Ant vagies. Bot 
nėra, ko labai ir stebėtis, 
gu jau prokurores, llurczyn 
as, 
kiti nevogtu, pats vagia, tai ka 
bekalbėti apie toki menka val
dininką, kaip sekvestratorius.

BĖGA ISZ BRAZILIJOS.
Kaunas. — Sziomis dieno

mis pro Kauna pravažiavo 
daug gryžtaneziu isz Brazilijos 
Rusu szeimynu, S.S.S.R. pilie- 
cziu. Visi pravažiavusieji isz- 
gyveno Brazilijoj nuo 4 mene
siu iki 1 metu. Kalbėdami apie 
ta “ 
skundėsi sunkiomis 
klimato, darbo ir p ra gyvenimo 
sąlygomis.

Karszeziai Brazilijoj nopa- 
Atvvkstantiems 

emigrantams tenka dirbt plan
tacijose, negaunant jokio

rinkikas.

Ka-
J

kad 
20,000

Jei-

kurio pareiga žiūrėti kad

laimes” szali, emigrantai 
vietinio

keneziami.

tacijose, negaunant jokio už
darbio, vien tik už maistą, iv 
tai apribota kieki, ypacz duo
nos. Patekusieji m žemesnes 
vietas tuoj suserga bjauria ir 
labai pavojinga liga — malia
rija. Dauguma atvykusiu del 

stengiasi kuogreieziausiato
isz Brazilijos iszvažiuoti.

Pasak pravažiavusiu,

D r. Charles May o

Sveikatos Svarstis.
t

, garsus 
Minnesota chirurgas sako, kad
žmogaus kimo riebumas suda
rytu septynis szmotus muilo, 
geležis padarytu paprasto di
dumo vini, cukrus pripildytu 
druskos kratytoje, kalkes api
baltintu visztinyczia, fosforas 
apdengtu viražus 2,200 degtu
ku, karcZioji druska sudarytu 
viena doza “magnesia, 
tassium” 
kanuole

” “go- 
ekaptloififotu vaiko 

ir siera isZnaikintu 
vieno szunies blusas. Sulyg da
bartiniu prekių tas viskas 
kasztuoja apie 99 centus.

X’irszmincti faktai parodo 
kaip svarbu žmogui valgyti 
invairu muistą. Muskulius pa
daro viena medžiaga, kaulus, 
dantis, pirsztu nagus, plaukus, 
krauja, nervus, ir kitas kūno 
dalis padaro kitos medžiagos 
arba i n vairios kombinacijos. 
Padrutinimas invairiu daliu 
kimo priguli nuo maisto. 

A
Kiekvienas maisto produk

tas yra skirtingas savo che- 
miszkose dalyse. Kava ir arba
ta neturi padrutinimo medžia
gos. Todėl svarbu vaikams tu 
nevartoti. Kava nėra bledinga, 

naudinga augusiems
kuriu kūnas pilnai subrendęs, 
ir tiems, kurie-pripratę vhlgyti 
dauginus negu kūnas reikalau
ja. Kvorta pieno kasdien at- 
nesz (langiaus džiaugsmo iv 
sveikatos vaikui negu nupirki
mas dvieju arba trijų galonu

kartais

in gazolino ir automobiliu pasiva- 
S.S.S.R. artimiausiomis dieno
mis isz Brazilijos gryžta dide
le partija emigrantu.
DAUG SUŽEIDŽE ŽMONIŲ.

I’aiieinuuelis, Rokiszkio aps.
(“V-bos” kor.) — Panemunė
lio stotyje Radzevicziaus gari
niame malūne kiekvieni metai
sužeidžia bent po tris

Tai kalte
darbi

ninkus. Tai kalte savininko, 
nes malūne nėra tecliniszkumo./
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žinojimas.
Trisdeszimts miestu Illinois 

valstybėj su 10,000 gyventoju 
arba (langiaus, turėjo augsztes- 
nes mirties ratas pereitais me
tais negu valstybe. Keturiolika 
miestu turėjo žemesnes — tar
pe tu yra Chicago. Priežastis 
augsztu mirties ratu yra netu
rėjimas tinkamo sveikatos pa
tarnavimo.

Nebūtu taip baisu jaigu žmo
nos sulaukė senatvės mirtu, 
bet isz 80,000 mireziu Illinois 
valstybėj, apie penkta dalis 
yra jauni vaikai nesulauke 20 
metu amžiaus.
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PASKUTINIOS ŽINUTES. IRaseinių 
kor.) — Karta kle-

aps.
11 Moskva. — Vulkanas A- 

vaczinskaja, Kamczatkoje, at
sigaivino ir pradėjo iszmesti 
siera su smala, užliedamas yį-

“Kur. Wil.” 
paskirti 6 bala Ii joną i 
vadovybe busianti pulk. Pas- 
lawskio rankose. Kariumene 
dalimi gyvensianti pasienio 
kareivinėje, dalimi po sodžius, 
__ L.I.. _. maža, o 
naujoms statyti iždas neturįs 
pinigu. Tokiu budu pasienio 
gyventojai pateks in karo lai
ko padėti, kada paprastai sto
vi kariumene pas žmones. Kai 
tai yra nauja naszta gyvento-

uos kareiviniu esą

1! Blairsville, Pa. — Nupla- 
kias savo jauna moterių Lillijo 
ant smort, po tam užsidaręs 
kamaraitėje, Raymond College 
23 metu, paleido sau kulka in

i. Į jams netenką ne ąiszkinti.
2 [ [ I vi V rk į*) J * J OCftV JTJV ik 11UMUYV JlAvlUj £JCllVlvllz Oil Ll JklllJvvV J

Į dvaąe, bet gyvąs koks vyrąs, smegenis įr atliko ąnt vietos

BARA UŽ KRYŽIUS.
Tytuvėnai, 

(” V-bos” 
bonas ant kapu pamokslu sa
kydamas iszsitare sziaip: “O- 
tai kvaili tie žmones, kurie ant 
kapu kryžius stato! (Pažvel
gęs aplink). Kiek ežia turto be 
jokios naudos puna ir kryžius 
del dusziu nieko neszildo. Ot 
kad tuos pinigus, vietoj kry
žių, ant misziu atiduotu, kiek 
dusziom ezyseziuj palengvini
mo butu?”

Isz dalies klebonas tiesa pa-
*1*4 '1
». » •> * ,4 ■ I ,mM> 14 I

— F. L. I. B.

Sftke. ‘

sa aplinkine. Žeme labai dreba 
aplinkinėje tojo vulkano. Žmo- 
nys bpga in saugesnes vietas.

11 Philadelphia. — Didelis 
kubilas kuriame radosi 10,0(X) 
galonu karasino cksplodavojo 
prie Point Breeze, 10 mirtinai 
sužeisti, kunigai suteikė su
žeistiems paskutini patarnavi- 
ma.

GAVO SAVO PIRMA.

mamyte sako v 
kad eitumei pas jaja!

— Ko-gi 1
— Nežinau, bet asz jau sa

vo atsiėmiau, o dabar ant ta- 
j i

Teveli,

ves kąleina. • , 
t
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Kas Girdėt
“banka” 
vo sztant atidaryt.

kurios vagys ne bu-
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Tukstancziai gromatu dings
ta kas metas isz priežasties ne
tinkamu adresu. Bet stebėtina, 
kad gromata niekad nedingsta 
kurioje randasi rokunda už 
skola ar valdžios padotkai, bot 
visados ateina pas mus.

I

Geisdamas atsikratyti nuo 
merginos su kuria jojo sūnelis 
meilinosi, diktatorius Graiki
jos Pailga los, iszvare ja ja isz 
sklypo. Yra tai geras užbegi- 
mas kvailos meiles bet ne kož- 
nas gali panasziai padaryti, 
nes ne visi tėvai vra valdyto- v v

jais sklypu kad galėtu taip pa
daryti.

Tūlas jaunas vyrukas Chica
go, norėjo atimt sau gyvas!i su 
pagialba truciznota, 
drauge “fla’perka,” 
davo in visus kabaretus, spyrė 
jam in “užpakali” 
kisženius isztusztino ir nesira
do ūe nikelio. Per taja flaper- 
ka žmogus praleido viską, per 
jaja pasivėlino in darba ne- 
tekdamaų dinsto ir isz rupeczio 
netekdamas josios, 
baigti viską.”

Jaunikaitis pa sveik s 
ateitoje szalinsis nuo tokiu fla- 
perku kaip nuo koleros, ku
rioms nerupi vyras, tiktai jojo 
pinigai ir good times. Tokioms 
merginoms neverta užvertinel 
sau galvos.

(<

t
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Isz Jeruzalemo danesza apie 
susiorganizaVima Syrijoi mo- 
teriszku liuosnoriu pulkai. Jau 
du moteriszki batalijonai daly
vavo kruvinam muszyje prie 
Damasko. —Jaigu tos bob-ka- 
rcives pamatytu pelukia tai 

pamėtė
gal jau su joms ap

bėgtu nuo pleciaus 
ginklus, o 
si prato.

“gnesz-
pripažino miestui sa-

1

Velykine spaviednis atnesze 
miesto New Yorko kasai (iž
dui) szimet 151 dolerius, o tai 
vis per atsiliepimą savžines 
laike spaviednes. Trys 
įlinkai ”
vo griekus. Vienas isz juju pri
siuntė kasijeriui 10 centu, ku
riuos buvo miestui kaltas sep
tyni metai adgal ir nuo to lai
ko grauže jam savžine. Jaigu 
tasai “grieszninkas” birtų bu-
ves kaltas 
tukstanezius doleriu,

miestui deszimts 
tai jojo 

savžine butu ramesne. Ar ne ?

mas mergaites

F:

H

*

Metropolitan Life Insurance 
kompanija apskaitė, kiek kasz- 
tuoja abelnai imant iszaugini- 

ar vaiko nuo 
mažens lyg asztuoniolikos me
tu. Yra taip: Gimdymas ir 
vieno kasztuoja po $2.50 (pas 
Lietuvius 5 doleriai duodasi 

- bobutei). Paskui vaikas pa
prastai ka-sztuoja 6.077 doleriu 
o mergaite 6,167 doleriu.

Ant maisto per ta asztuonio- 
lika metu abiems iszeina po 2,- 
500 doleriu, ant drapanų del 
vaiko 912 o mergaitei 1005 do
leriu. Ramia abiems kasztuoja 
po $1,620, szviesa $300, o links
mybes ir kiti daigtai 751 dole
riu.

į.«
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Geras ukesas, pagal protavi
mą Japonu turi mokėt “dirbt” 
ne tik su kirviu, špatu, pjuklu 
ir plaktuku, bet ir— bagnietu. 
Tame tai tiksle nuo J dienos 
Apriliaus, likos investas ka- 
riszkas mokslas universitetuo
se ir moklainese kareiviszkas 
lavinimas su ginklu ir 1.1, per 
keturis metus. Iszskiriant jau
nųjų kurie lankosi in mokslai- 
nes, ateina ant tojo kariszko 
lavinimo ir jauni žmones isz 
fabriku, varstotu, kasyklų 
ir kitur. — Jwponije ne snau- 
dže.< Žino kad ateitoje jai tasai 
mokslas prisiduos.

varstotu, 
Jaiponije

r

t

j.,1. 
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V’iena isz Francuziszku pa
togiu merginu Marele Dulces, 
kuri yra placziai žinoma szoki- 
ke Paryžiuje, turėjo nepapras
ta atsitikima ana diena. Su- 
gryžus vėlai namo, patemino 
du pleszikus 
kraustant josios kambari jesz- 
kodami brangenybių. Dulces 
isz pradžių nutirpo isz baimes, 
bet greitai atsipeike, atsimin- 

, dama, kad maiszelyje turėjo 
pora labai brangiu auskaru 
(koleziku) o kitos brangeny
bes buvo tiktai padirbti isz ne
tikrųjų akmenuku. Auskarus 
buvo gavus nuo savo motinos, 
kuriuos labai mylėjo ir brangi
no. Akimirksnyje, pakol ple-

malsziai per-

t
t' H

H

SI

nes jojo 
kuria im-1

kada jojo

nutarė už-

ir gal

Asekuracijos kompanija Me
tropolitan Life Insurance Co., 
pradėjo kova prieszais grabo- 
rius, kurie nekarta paima vis
ką o gal ir paskutini centą nuo 
likusiu naszliu už “karaliszkas 

Tankiai graboriai 
polisą” ant kiek 

nebaszninkas buvo apdraustas 
už gyvasties. Tokios laidotuves 
tankiai buna tikru 
Žmones per 
jiasirodynia

laidotuves, 
paima visa

t » rp

< <

amaru, 
savo kvailumą ir 
“kas tai asz,” ir 

kad jieji gali iszkelti Lokes lai
dotuves kaip ir juju kaimynai, 
iszduoda nereikalingai daug 
pinigu isz ko pasinaudoja tik 
graboriai ir kiti, o lavonas ne 
turi isz to jokios naudos.

Pigios laidotuves tėvo pre
zidento (’oolidge, buvo del dau
gelio gera paveizdis, kaipo ir 
praloto Massono isz Allentown, 
kuris liepe iszduoti ant laido
tuvių ne daugiau kaip 150 do
leriu. Milijonierka Cox’iene isz 
Driftono taipgi likos palaidota 
vargingai. Visu kūnas tas pats
— kirmėlės suos ar tai vargsza 
ar tureziu. Iszkilmingos laido
tuves ne yra greitesniu prasz- 
partu in dangų jaigu ant jojo 
neužsipelne būdamas gyvu.

Žinios isz Szkotlandijos.

Craigneuk Scotlandija. — 
Dabar pakalbėsim apie musu 
kraszto suaugusiu gyvenimą. 
Gyvena neblogi a use, nekurie 
geriau, nekurie szlekcziau, bet 
gyvenimo aplinkybes labai in- 
vairios, vieni savo pacziulem 
neužsiganedina, kitos savo vy
reliais, ir tokiu gyvenimu vie
ni kitiems per daug neiszmeti- 
neja, bet labai idomu isz tokiu 
porelių kurioj vyras daro sa- 
viszkai savaja neužsiganedi- 
nes, o moteris taipgi vyru ue- 
apsileisdama, da geriau atsi
žymi, ir vienas kitam iszmeti- 
neja prikaisziodami nedorybes 
tas to, o tas to — ir jįjaujesi 
per dienas, bet kai tesu i o czion 
nėra taip ju dvieju, czion tai 
yra juokinga. Abieju rusziu 
isz tieso yra nedauk tarp mus, 
bet randasi keletas, tarp ju, 
suvii'szum gyventoju, randasi 
visokiu. Taipgi randas ir su- 
sibegeliu kurie sau gyvena 
kaip didvyriai svietą platinda
mi, pirmiau buvo net keturios 
poros tokiu, bet dabar jau liko 
vos pustreezios. Yra taipgi ir 
senberniu kurie atsižymi savo 
darbeliais moterėlės viliodami, 
ir szeimyuiszka gyvenimą ar
dydami, ju buvo arti puses tu
zino bet dabar jau truputi ma
žiau, gal jau kaip kas truputi 
proto gavo, ar gal kraujas isz- 
garavo, gyvenimo aplinkybėm 
prastom esant, ir in protą grei- 
cziau at'gryžta, bet moterėlės 
tokios didei rūpinasi, kad jom 
duonute mažta. Praėjusi meta 
buvo net daryta sueiga kad ko
kiu nors budu ju gyvenimą ap
sunkint, ir
valdžios kad isz mus tarpo už 
maža prasižengimą praszalint, 
ka vietine valdžia prižadėjo

praszyt vietines

szikai dasiprato ka pana J>ul- įtartu vardus ir pravardes pa
ces mano"daryt, nurijo auska
rus ir atidavė pleszikams ne
tikras brangenybes. Tasai ne
paprastas pasielgimas p. Dul
ces nustebino visa Paryžių, o 
laikraszcziai placziai apraszi- 
neja apie josios nepaprasta

ėmus, — bet mus , (buliukai) 
ytarti *taip nutiko kad rodos ju 
visiszkai ir norą, nors savo 
amata nemeta bet labai atsar
giai. Yra taipo-gi naszliu ir gy- 
va-naszliu, kurios taipgi ne
blogai atsižymi savo darbo-

liais, vienos gtaudžosi prie sen
berniu, 
svetimtaueziu, ot bile stukis, 
ar senas, ar jaunas vistiek, ne

kilos visiszkai prie ■* . 4 h *»' * ♦

Lietuviszkos Pasakos.
ISZ LIETUVISZKU

KAIMELIU
DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI

JT*’ Barometrus

daug j u yra tai nėr k a ne lai
kas eikvoti apie juos.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
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Bet nors kiek pakalbėsime ir 
apie gera gyvenimą, gerus ap
siejimus, ir gerus paproezius; 
ba isz Scot landi jos žinioms pa
sirodžius gali Amerikiecziai 
manyti kad pas mus visi toki. 
0 ne, ju czion tik menka dale
le, yra ir- visai gėrn žmonių 
kad ir tokius o priglaudže, isz 
tieso, kad nors ir geru bet 
kvailu nebūtu, tad ir toki vie
tos negaudami turėtu savo 
amato atsisakyti,—juoku kaip 
isz apuoko, kad ant sueigos bu
vo, kad apsunkint kokiu nors 
budu ju gyvenimą tarė, o po 
tam tuojaus ant burdo tokius 
priima, tikrai mielaszirdingas 
darbas, negana to, yra ir kito
kiais budais kurie tokiems 
daug 'prigialbsti, tfu... bus ga- , 
na apie niekus, imsime apie ge
resnius da'lvkus kalbėti.

Da atsiminiau viena-triksa 
suaugusiu gyvenimo, labai 
peiktinas dalykas ant gat

ves, ai’ szaly-gatvio stovint kur 
Lietuviu paprotis susirinkti, 
vienas ki'ta apkalbėti, iszjuok- 
ti, o tarpais net prieina prie to
kio užsikarszcziavinio, kad pri
sieina arti kovos kaip po Szi- 
lakoju. Brangus draugai, kur 
protą? Geda nuo visu, ir nuo 
svedimtaneziu, tajai menkai 
saujelei Lietuviu esant, reikėtų 
gyventi broliszkam sutikime, 
o czion kaip 
vienas kita, 
puse metu su tuom kalbėti, ir 
jaigu pasitaiko susitikti, tai 
kaip 
akis in 
rina pro 
kad ir su svarbiausiu 
in ta stuba nenori ineiti, tai 
czion tikrai atrodo ne. vvrisz- 
kai bet piemeniszkai, jau mo- 
teres kultūringesnes, ir vertėtu 
vyrams andarokus atiduoti, ir 
juos prie vaiku ir puodu apva
linimo pavaryti, ir užtikrinu 
kad su moterim viskas geriau 
iszeitu ba jos tokia fanaberija 
neprilaiko, o 
jau brace kaip'perekles visztos 
pasipūtė didžiuodamiesi ‘kas 
tai asz?’ Bus jau gana ir apie 
suaugusius kalbėti, gal toliaus 
proto gaus, o tuom tarpu jo ge
rokai trūksta. Dabar jau isz 
leinos prisieina kalbėti apie 
jaunimą, apie vaikinu^ ir mer
ginas, o tuom kart ’laba nakt.

—Szkotinskas.
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Eik, de
da boja.

špižiui diexla su 
barzda ir paliko 
daboti ta diedą, 
prie

Wilkes-Barre, Pa. f Kovo 
1,9 diena, patiko nelaimia 
Kazimiera 
mažiaus, nes puldamas ant 
saidvoko nusilaužė sprandu ir 
in deviniolkia valandų 
Buvo pa laidotas su 
nems apeigomis, paliko dide 
liam nuliu,dimia paežiu, sunu 
ir tris dukteres; 2 brolius czion 
Amerike, 2 seseres Lietuvoje 
ir viena czionais kaipo ir szvo- 
gri. Velionis paėjo isz Suval
kų guber., Karalių kaimo, 

inc- 
meta o 

met u. 
Laidotuves atsibuvo 23 Kovo. 
Buvo pažystamas del daugelio 

ypatingai Ilazletone, 
ir

patiko
Szergali, 58 metu 

puldamas

mirė.
bažnvt i-

Karalių kaimo 
Viszakio Rudos parapijos. Vt 
lionis iszgyveno Anglijoj 
t u s, South A f rike 1 
Amerike iszgyveno 1 •> • >
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ISZ 
vra

gaidžiai priesz 
jaigu nenori kone

priepuolio sut rauktas, 
žeme nuleidęs praniu- 
szaly, arba kitas vėl 

reikalu

mus vyrelei tai t’

PARSIDUODA FARMA.

Farma 180 a keriu , 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stuba ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo gele
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wm. Poszka

mylios nuo 
Pa rdavimo

(M.18

R.D. No. 2 Box 67, 
Pleasant Mount, I

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyliausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, Viduriu 
ližkietūjimo, skilvio noYnalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstancziaifts sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztals apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. Adresavokito yzitoip:

M. ŽUKAITISh 
25 Gillet Rd. f

> a.

Spencerport, N. Y.

žmonių
New Filadelfijoj 
kitur.

J

iszlcisk mane isz to niu- 
Kad neži

la re vai- 
rasi

Vaikas nu-

M < <

Nueik seklyezion
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Apie diedelio ir, bobeles sunu.

Buvo dictlelis ii’ bobule, tu 
rojo juodu vaika viena ir turė
jo avižų pasisojusiu. Tas j u 
avižas kas nakti vis branku
branku ir nubraukia. Diedclis 
ir bobute vienas kito klausiu: 
“kas mus avi'žas nubrauko'?’ 
Bobule sako diedui: “ 
bok.” Ji sa i i sze j o ir
Žiuri, ateina spižinis diedas su 
skaistvarine barzda. Diedelis 
nutvėrė ir parvedė ta diedu na
mon. Tada mūra diedelis isz*- 
murino, diedą instnme ir užra
kino. Paskui senelis iszvažiavo 
karaliui apsakyti, kad pagavo 

skaistvarine 
vaika namie

Vaikas nuėjo
to muro, girdi ta diedą 

(juoduojant gražiai ant dūde
les. “Atiduok tas dūdeles!” 
praszo vaikas diedo. Dicdas-gi 
sako: “
ro, tai atiduosiu.
nau kur rakeziukas 
kas. “ 
ten po paduszka.
ėjo ir rado tuos rakeziukus, at- 
sinesze juos, atra'kino ir 
leido špižiui diedą su skaistva
rine barzda. Diedas ir atidavė 
tas dūdeles (am vaikui. Susi- 
važiavo visi karaliai, kuriems 
tik senelis pasuke, ir nerado to 
diedo — sako? “nėra jo.” Vai
kas sako:

1SZ-

asz iszleidau, o jis 
man atidavė dūdeles.

i l

” Tada 
nutarė tie karaliai ta vaika isz- 
vežti ir miszauti. Vaiko lovas 
ir karalius sako vežėjui: “isz- 
vežk ji ir nuszauk; paskui ma
žiuką pirsztnka nupjauk ir jo 
szi rd i i szi m k,

Vežėjas iszsivode szau'ti

1SZ-

mums parody
ti.”
ji, žiuri — iszibega lape, ir jisai 
lape nuszove. Tos lapos szi rd i 
iszeme ir, vaiko mažiuką pirsz- 
cziuka nupjovės, jiarnesze ji
sai tiems karaliams parodyti. 
Paskui tie karaliai iszva'žinejo, 
iszsiskirste, vienas 'tik atsili
ko ir dar ilginus pabuvo. Tas 
paskutinis, iszvažiaves, pasi
tinka ta vaikina ir sako jam: 
“(‘ik tu pas manės už vežėja!” 
Paskui jis insisedo su tuo ka
raliumi ir važiuoja. Bevažiuo
jant pamate karalius, kad jis 
be pirszcziuko ir klausia: “ko
dėl ?” “Maszina,nutrauko” at
sake vaikas. Jisai ilgai buvo 
pas ta karalių už vežėja. Viena 
karta jam labai parupo, kode! 
ji in visus kambarius leidžia, 
tik in viena neleidžia. Niekam 
nematant, inejo jis pasižiūrėti, 
kas ten yra tame kambaryje. 
Bado ten auksino pana szukuo- 
jauezia galva, tuojaus jis iszejo 
bet ir vėl sugryžo atgal pas ta 
pana, :: o
asz tau

nes ji szauke: “eik szen, 
galva suszukuosin!’’ 

Kai Į) tik jinai jo galva pa sz vi
karo, pasidaro jo galva auksi
ne. Trys buvb to karaliaus na-buvo to karaliaus pa
nos: viena auksino,o dvi —no. 
Ilgai nelaukus vede vežėjas ta 
auksine ‘panų, o anos dvi vedu 
du karalių. Tuodu žentu kara
lių labai nesutiko su senu kara
liumi, kariavo 
vežėjas i n jojo in bala ir tik 
smaigo ir smaigo varles. Pri
smeigęs daug, nustūmė pakol 
jo kumeliuke neužklimpo. Ta
da levas su dviem 'žėntam at
ėjo ir iszeme kumeliuko isz ba
los. \režejas iszjojes isz balos 
paprasze tėvo, kad jam duotu 
auksini žirgą ir kad jis pats 
liktu auksinis; tėvui taip pa
darius, jis eme ir abu žentu nu
kariavo.

(TOLIAUS BUS.)
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ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda trys namai, po

ir kariavo! O 
in bala

No. 315 Chestnut Str., 312-314 
Mine Str., Hazleton, Pa. 
mai, nesenai sutaisyti ir geram

Ne

padėjime, Norintieji pirkt at-
siszaukit po adresu:

Antausį Bukantus,

t. 34)

i

Box 77, ,
Mahanoy City, Pa.

I i

Philadelphia.

ban k ieta 
saloje, 
svecziu, ir 
gėrimu.

< t Ledge]’ IJ 
prancūzą, kad policija užpuolė 
statymo ir paskolos draugijos 

Lietuviu Mnzikalėje
kuriame dalyvavo 250 

pradėjo ieszkoti.
Policija sako, kad 

rado trylika baczku alaus, ku
ri mitriai szinkavo keturi bar- 
tenderiai. Pamate policija, jie 
apverto szeszias baczkeles, bet 
policijai dar teko
.Bartenderiai pastatyti po $600 
belos ir ju byla bus svarstoma 
Pe n k tądien i. —V.

septynios.

< c

DIDELE EKSKURSIJA
LIETUVA, 2 JUNIAUS.
The Pennsylvania Exchange 

Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas) rengia didele ekškui4- 
sija Lietuvon, po vadovysta p. 
A. B. Strimaiezio, kuris viską 
prižiuręs kad keleiviai turėtu 
kuonosmagiausia kelione in 
Kauna, per 10 dienu, Suvieny
tu Valstijii Laivyno laivu

President Harding.”
Pradokit ruosztis tuojaus ir

daleiskit mums aprūpint jus 
reikalingais dokumentais.

Kreipkitės laiszku ar 
tiszkai in The Pennsylvanfa 
Exchange Banka, 294 Eighth 
Ave, New York City.

i 4

y pa-
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LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOM M ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

—. — ■ I . Il.l Wl »■ ,1. ■   — -    !

ATTENTION!

Valgiu Gaminimas

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

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

Ii

..—. ..  -.............. ■ II ■ 

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

W, D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

žmogus

Importuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Falirenhein termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteiMs 
iszeina in tarpduri o priesz 

k lietu vyras iszeina in tarp- 
durį, priesz permaina oro tai 

įl abudu iszeina in tarpduri. 
4 Labai naudingas daiktas del 

ff kiekvieno. Taipgi revolveris 
* B. C. 22 kalibro kuris yra 

padarytas gražiai ir druezei, 
szauja su B.C. kulkals. Kas

t/u

jin turi gdles apsaugoti savo namus. Szltus 2 brangiu daiktu mes prisiusim

W4

dykai kožnnm kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta lalkrodelL Tai
yra labai geraH laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikei iriuose luk- 
sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už 
Prisiuskite 35c. stempomis už prisiun tlma o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslto tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Raszykitc sziandien ant adreso: 
PRACTICAL SALES C0. 1219 N. Irvlng Avė. Desk 25. Chicago, III.

į

r
* i
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PRISTATAU PIANUS IR 
PLEJERIU BILE KUR

,, . f

ta \ * v
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Velykų Pardavimas Nauju 
Plejerių-Pianu

Nekurie Gvarantyti Nauji Plejerei už Maža Preke, tik

$315.oo
Jusu sena Piana ar Fonografa paimame kaipo dali užmo- 
kesties del naujo Piana ar Plejęrio. Visi Pianai ir Ple
jerei per szita pardavima už numažintas prekes nuo 5 
iki 10 procento. Naudokite isz progos ir pirkite dabar.

Raszykitc o gausite pilna katalogo, arba prisiusime 
musu agentu in jusu namus ir ypatiszkai pasikalbėti 
apie szi dalyką ir hzaiszkinti apie muso

LENGVA 1SZMOKEJIMA PLENA.

John Lizdas Piano Store.
447 SOUTH MAIN ST.

..................................... . '■ t "'I r-*1* rwr.—w....- .......„...M.

WILKES-BARRE, PA.
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Važiuokite Tiesiog
in Klaipeda

Amerikos Lietuviu Ekskursija
Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 

1 Ekskursija in Lietuva,
TIESIOG IN KLAIPEDA BE JOKIO PERSEDIMO 

d f ■ « « „ j, 4-. > ‘i * * * Ik

Baltijos-Amerikos Linijos didelis laivas LITUANIA '

Iszplauks isz NewYorko 27 Balandžio
EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 

“GARSO” REDAKTORIUS.

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, 
Gegužes menesi pradžioj. Bus Kaune ir matvs 
dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej.
Seimo rinkimus, Seimo atidaryma ir Prezidento 
rinkimą.
varga, iszlaidas ir važinejima kitu valstybių trau
kiniais. Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo 
atgal sugrįžti, nes visi sugrįžimo rasztai bus isz- 
rupinti. Užsisakykite laive vietas tuojau. Laiva- 
koreziu kainos ekskursantams žymiai nupigintos.

Žiniom kreipkitės in vietos agentus, ar-

A. L. R. K, FEDERACIJA 
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. ¥

■I * * *»

MSitys

Kelione tiesiog in Klaipeda sumažins

i *'
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-ozias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

, MERCHANTS BANKING TRŪST OO.t
moka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del J -—
pinigus in szita Banka o persitikrinsite irmatysita 

. kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Hll ogaus kuris dirba ir czediua. Dekite Bato

r —
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* BEDARBIS.
Tai nutiko 1908, krizio ir 

bedarbes metais.
Petras Kraujalis tuomet bu

vo tikras 'bedarbis: jis ilga lai
ka iszgyveno ne siūlo galo ne
nutraukdamas, už ka butu ga
vės užmokėt, ir
valgyt bei pastoges.
jis ne todėl, kad butu buvęs 
tinginys ar nenorėjos pasi- 
jeszkoti sau užsiėmimą. Ne.

neturėjo ka
Nedirbo

uenorejes 
užsiėmimą.

Viena tu metu ryta, darbinin
kams susirinkus dirbtuvei!, 
darbdavis pasakė: “Eikit 
namo! Nėra kas veikt! Užsa-

Kai atsiras

pasakė:

kymu pritruko, 
darbo — paszauksiu.

Petras kaij) ir kiti jo 
dradarbiai-darbininka i, 
do galvas, iszejo namo. O ka
dangi Petras turėjo Lietuvoje 
isz asztuoniu 
szeimyna ir jai kas menesi8 
siuntė po tam tikra pinigu su
ma, tai daugiau už kitus dar
bininkus užsirūpino. Jam vaiz
duotėj stojosi j>aveikslas: 
kana szeimyna, 
gas, pakrikimas 

namo,

ben- 
nulei-

susrdedanczia 
kas

al-
neturtas, var

idant 
nenugasdinus,

bet vis

Parėjės 
miszkiu 
darbo netekimą niekam

na- 
apie 

nesa
ko. O ka.d nuo jn tni paslejuis, 
kas rytas, paskirtu laiku, Už
eidavo “darban” ir vakarais 
gryždavo “isz darbo”. Algų 
dienomis, Petras eidavo ban
kai), isziimdiivo 
taupomu garniams algos suma, 
sugryžes namo, kaij) ir dirba
mu laiku, užsimokėdavo 
minikei ir kas inenesis pasiųs
davo savo žmonai Lietuvon.

Iszejes “darban”, jis steng
davosi gaut koki nors užsiėmi
mą. Pirmiausia jis eidavo jia- 
czion dirbt u ven, kur jiirmiau 
dirbo, ir tieraudavosi, gal jau 
atėjo užsakymu, 
kasdien būdavo

dar ne”. Vėliau jis pasiryžk 
gaut, 
eidavo 

dirbtuves prie kitos ir 
davo tenai tol, kol ji policistas 
nuvydavo. Tuomet jis lysdavo 
iu fabriku biurus, ir siulyda- 
vosi, kad ir už pigiausia alga. 
Taczaus ir taip nevyko, 
ton duot darba, biuru

leido kitame mieste, 
dar ta pati nepasekme kanki
na. Czia irgi mažai įdirbama. 
Visur dirbiniu porvirszius. Vi
sur dirbinu pervirszius. Visur 
tas pats atsakymas: “Nėra kas 
veikt.”

Petras jiaskutinius savo pini
gus iszbaige. O neturėdamas 
darbo, negaudamas algos, ir 
todėl negalėdamas tinkamai 
pavalgyt, jis nęt ir pobūdi pa* 
keite: pasidarė lėtas nesmagus 
užsimislijos. 
žemyn, lyg žeme 
vnikszeziojo miesto gatvemi 
ir pats nežino ko jieszkojo. 
dar kiek laiko praslinkus, jis 
jau netik bedarbis, bet ir 
kata”: buvo padriekęs, 
prausės, miegojo kur 
ke — darže, kur nors po 
ar tuszcziam naman insivoges.

Dabar jam ir atgal, didmios- 
tin isz kurio pabėgo, norėjosi 
gryžt. Bet negiliojo: kiszeniuje 
ne skatiko, pažystamu neturi, 
svetima kalba mažai sukalba. 
Mieste pasirodyt ir geda. Žmo
nes, dažnai toki pat kaip jis 
pats, darbininkai, su panieka 
in ji žiuri, vaiku būriai paskui 
ji seka, akmenimis, 
svaido....
Viena diena betgi, Petras su

manė gryžt savo miestan.
— Nors kelione

»

galvaNu korės 
pardavės

O

“ val- 
iK’si- 

jiasitai- 
tiltu

pagaliais

M Jr 
isz darbo”.

4 4

kaip 
dienu dienomis

užsieni ima

savo

szei-
R-

Atsakymas 
paprastas:

Todėl 
nuo 

stove-

Vie- 
vedeja i 

dažnai iszkoliodavo ir net po
licija grasindavo, idant jis juo- 
greieziau biurą apleistu ir 
daugiau jin niekad ne ateitu.

Laikas bego. Pinigai baigė
si. Praslinko keturi bedarbes 
menesiai ir Petro visi 
pytieji pinigai izsseke. 
met jis suplojo 
pasakė:

— Kur dabar asz dingsiu?! 
Ka dabar darvsiu?!

Tojkiu budu ‘1 algų

T 
rankomis

sutau- 
Tuo- 

ir

” nebuvo 
isz kur imt. Ir todėl jis tik da
bar namie pasisakė, jog 
turi darbo.”

Jo szeimininke sziuo
kiu perdaug nenustebo. Ji Pet
rą suramino:

— Juk dar turi, 
bai pagerės

4 4 ne

invv-

pakrėtė.

Kol dar- 
— pragyvenimui 

ir szermynai Lietuvon jiasiust 
užteks tu, kuriuos juodai die
nai susistaupes.

Petra lyg drugys
Jis nežinojo ka ir sakyt. Todėl 
tik užsimovė kepure ant gal
vos ir, pasakęs “einu darbo 
jiėszkot”, iszejo.

Petras iszejes gatvėn, kuri, 
rodos, kunkuliuojantis puodas 
virė nepaprastu, skubiu mies
telėnu gyvenimu, ilgai žiurėjo 
in. ta judėjimą ir 
“Kur eit?” 
jam žinoma dirbtuve, 
iszsiteirauta.

Bet sugrabaliojęs 
doliariu kiszeniuje, 
no;

— Važiuosiu kitan, 
nin miestan. Ten mažiau žmo
nių, tai ir darbas bus lengviau 
gaut. Vis gal nežūsiu.

Ir niekam nieko 
iszvažiavo.

Ten žmonių gyveno daug 
mažiau ir iszrodo, jog užsiėmi
mas bus lengva gaut. Todėl isz 
pirmu pribuvimo dienu leidosi 
jieszkoi darbo — to smagiau
sio darbininku užsiėmimo.
Keliątą savaieziu Petras pra-

< i emu

kuri

mislino:
Juk kiekviena, 

apeita

keliūta 
susirami-

mazes-

nesakęs,

tolyma, 
bet vis kaijj nors pasieksiu. O 
ten vis bus geriau: pažystamu 
rasiu, prieglauda gausiu.

Iszejo pesezias. Pirma jms- 
dieni jis ėjo jnisetina gala kelio 

dairvda- 
gražiais 

žaliuojan-
jiievomis, j)il- 

laukais, dirban- 
cziais dirvose ūkininkais, kur 
nors isz • pakelio 
paukszcziais.

Antrame jiusdienyje Petras 
, ro- 
galva

Jis ėjo smarkiai ir 
masis bei gerėdamas 
gamtos vaizdais:amtos 
ežiais medžiais, 
na is gyvybes

osze, ir ji kreto drebulys.
Atnaujinęs ugni, Petras ap- 

szilo, pavalgė ir saulutei-jau 
auksztokai pakilus, leidosi to
lyn.

Ir taip praslinko keletas die
nu.

Tszinaldomis jias ūkininkus 
mito, nakvodamas kur nors 
miszko ar kur prie triobos bei 
kartais net triobou insigauda- 
mas, Petras kasdien artinosi 
ir artinosi prie savo miesto, ir 
pagaliau, sprendė, kad dar už 
dvieju, trijų dienu jau bus vie
loje.

Paskutine diena Petras nie
kur negavo ne kąsnelio duonos, 
nes jis baisiai iszrode: nesisku
tęs, ajiželes, tikras valkata. Ji 
pamate žmones szalinosi bei 
užsitrenkė duris in vidų. O jis 
jautėsi nuvargus, pailsės, vos 
pavilko savo griesZnas kojas. 
Reikalinga buvo gerai paval
gyt, atsilset.

Jau tume. Vakaru regratyje 
kilo tamsus debesys, žybeziojo. 
Petras bijodamas pakliut aud- 
ron, alkio vereziamas, nutarė 
pasibelst i u 
Bet nieko nejieszo. 
sziurkszeziai jam atsake, iszsi- 
vijo ji isz kiemo.

O debesys dangaus skliautu 
kopė neapsakomu 
Dar labiau pradėjo 
griaut. Pagaliau iszkilo audra 
baisi, nejialiaujama audra. Žai
bavo, trankėsi jierkunas, lijo. 
Kelias ii’ laukai pasriuvo van
deniu ir purvu. Nors Petras ir 
szianakt buvo nutaręs nakvot 
kur nors miszke, szaku krūvo
je, bet kaij) ten prisiglaust, — 

, o czia dar liė- 
j)ila, medžiai trata, rodosi

so akis pakelt liftuos, kurie su 
tokiu persekiojimu ji seke. To
dėl Petras jautėsi kaij) kokis 
arsziausias kai trilinkas ir todėl 
dauguma stoviiieziuju bei pra
eiviu, pribėgdami prie policis- 
to, klausinėjo:

— Užmusze ka ar apsivo-
ge ?

Policijos stotyje gi vyresny
sis Petrą klausinėjo:

— V a rda s, pa va rde ?
— Petras Kraujalis.
— Vadinasi, foreigueris?
— Tautybe?
— Lietuvis.
— Taip...
— Kur gyveni ?
— Visur.
— Kaip tai visur?
— Nugi visur, ir tiek...
'Pa ūdytojas pamini i no, 

krapszte pakauszi
f p pa-pamislino 

paklausė: 
yvenai?

iszkilusiais

apsunko. Kojos pasidarė 
pripiltos,

sviro ant krutinės ir, eidamas 
nesižvalgė. Jis tik 

troszko kuogreieziau 
savo keliones gala — didmio 
t i ir innamija 
gyveno bet 
kaij) sunkiai jis ta

dosi szvino

niekur Jis 
pasiekt 

‘S- 

jiirmiau 
visiems, 

laikotarpi 
pergyveno ir kad tik ten 
ra i, kur mus norą.

Pavakaryje užsuko pas ūki
ninką ir mane papraszyt nak
vynes, nes gerai atsiminė 
kaip būdavo Lietuvoje 
niai jis priimdavo bei jiaval- 
gydydavo praeivius — elgetas.

Priėjės pi5e vienu namu, jis 
pabrazdino iii duris ir pasi- 
prasze:

— Tamista, esu geras žmo
gus, nteikt man nakvyne ir 
szmoteli duonos. Meldžiu!

Pažvelgęs in Petra 
kas atsake:

— Valgyt duosiu, bet nak
vyne susirask kur sau nori...

Ūkininkas Petra pavaiszino 
neblogai. Dave mėsos, duonos, 
puodeli kavos ir, kuomet jam 
Petras, sziaip-taip sugrabalio
damas, nupasakojo savo blo
ga padėti, szeimininke ir 
lionei szi-ta inde jo.

Pasistiprinęs Petras leidosi 
tolyn. Nuėjo dar pusėtina 
Jis trauke rytuosna, 
miesto link, dažnai net ne 
paisedams, kur eina 
laukais ar miszku 
ton pusėn.

Kuomet jau sutemų ir 
neturėjo vilties gaut nakvyne, 
nes daugiau praszyt nedryso 
nutarė nakvot miszko.
jis, apsistojęs, susikūrė 
susirado tinkama vieta — po 
eglių szakomis, ir atsigulu.

Miegodamas Petras sapna
vo saldu sapnu. Rodes jis gyve
na Lietuvoje. Su juom visa 
szeimyua: pati, kūdikiai. 0 na
mai, kuriuose jie gyvena, toki 
gražus, rodos tikri paločiau 

Visa szeiniyna — kaip ly
giai ir Petras —- pasipuosze 
gražiai, gyvena pertekliuje. 
Pati ji vis bueziuoja ir džiau-

kur
apsakyt

nes gerai

gini ir Petras

ge -

nialo-

ukinin-

ke-

gą la. 
savo 

ne-
— keliu

— bi tik

.jis

Todėl 
ugni,

pasipuosze

giasi, kad jei nebutu važiavęs
Amerikon, tai ir dabar butu 
vargingai, kaip ir k i tuomet 
gyvene....

Bet pabudęs jis susivyk, nes 
gulėjo ant kietos žemes, misz- 
ko. Czia tik vakar sukurtos ug
neles liekanos ruko, miszkas

vereziamas 
ūkininko duris.

Ūkininkas

greitumu, 
žaibuot, 

y

szlajna, purvina 
tus ] 
dangus su žeme maiszosi.

Todėl jis, 
ūžiamas, priėjo 

ramiai kaip ir tikras 
s, kuris bu

tu lavinęsis kaij) svetimon trio- 
bon iulyst, insilauže ūkininko 
kluonai! ir tenai, suradęs tinka
ma kampeli bei sziaudu krūve
le, atsigulė.

Gulėdamas jis ilgai dar klau- 
dundenimu, su 

pasibaisėjimu tyrpcziojo kiek
vienam žybterejimui. Bet aud
rai trujmti nustojus, Petras 
mistino apie savo nelemta pa
dėti, kur ir ka dabar jo szeimy- 
na veikia. Pikcziausia jam da- 

jog jis nori dirbt, 
bet negauna darbo, 
žmonių, kurie nieko nedirba ir 
rūmuose, smagiai sau gyvena, 

nori, sziltai-ramiai 
“Ko

kiems perkunams dar ir gy
vent, jai žmogus ne tik ko, bet 
ir tinkamos pastoges negali 
turėt?!” užmigo.

Kaij) il'gai miegojo, jis net 
ne nenuvokė. Tik iszryto pra- 
pleszes akis pamate nepapras
ta regini: priesz ji stovėjo ne
mažas, nepažinstamu žmonių

rn ver-

t riobos, 
vagis, rodosi žmogų

aplinkybių
prie ūkininko

sesi perkūno

resi už tai
nors yra

valgo ka 
sau miega. Ir pasakė^:

— Kur pirmiau
--- New Yorke.
— K a czia veiki ?

Nieko. Einu namo.
— Dirbi ?
— Ne...
— Kodėl ?
— Negaliu dirbt, taip? '7a-
— Nenori dirbt, taip? 7a- 

nau, visi foreigneriai.— valka
tos, linginiai. Jie lik valkioja- 

žmones

<r

rz:

si, žmones baugina ir jiems 
nuostolius daro!

Ne! Asz ne tinginys, no 
valkata! Asz esu darbininkas, 
tik, kaij) sakiau, negaliu darbo 
gaut.

mi'ukszt os, 
susigėdo ir

baltos!.... 
neturėjo

— I’arodyk rankas!
Petras isztiese rankas. Tar

dytojas suszuko:
O, dar norėjai paineiuot! 

Rankos 
Pet ras
daugiau ka sakvt.

Kiek jiaifiislijes 
liejie Petra in belange uždaryt. 
Ant rytojaus gi, einant teismui, 
ir nesant liudininku, kurie bu
tu galėju prirodyt, jo

geras žmogus, darbiniu-

tardytojas,

ir r» Petras
y ra 
kas

geras
teisdarys jjasake:

l’ž valkiojimąsi ir žino-
; blediesnems Dieciies daryma, trims 

menesiams kalėjimo!...
pasijuto 

tas. Jis prieszinosi, 
stengėsi užginezyt norima in- 
vykdyl neteisybe, sake:

Bet pone, mano pati, vai
kai! Asz privalau gaut darba, 
jiems pasiunst pragyvenimui! 
Bone, jus mane neteisingai nu
teisė! !...

— Dar 
daugiau 
pridėjo t e išdarys

Petras
Jis

nuskriaus-
szaukc,

i

trims menesiams 
už atsikalbejima! —

i

Kuomet Petra nuvedu kalė
jimai!, jis pajuto begaline 
szirdpersza. Jam vaizdavosi jo 
apleista Lietuvėje szeimyna, ir 
jis troszko ja dabar kuogrei
eziau pamatyt ir iszbucziuot...

O mieste, kuriu Petras per 
va rgus- 
gaut, 
jog jis, 

1- ’ • ” ; TLi

negalus stengėsi dasi- 
pasklyde kalbos,buvo

isz priežasties negavi
mo darbo, sau gabi kur nors 

būrelis ir policistas. Petras ma- . phsidare...
nė, kad jis sapnuoja, bet pa-į! ___

ir sail skaudžiai 
ingnybes, pasijuto,

l 
į 

jog tai yra tikrai: jis pabudęs j
I

purtės galva 
in ranka

Petrui pasako:

ir tie uepažinstami žmones ko 
tai prie jo susirinkę.

— Matai, hunista, jis man 
padare bledes — iszlaužo du
ris, ir prie to mane iszgasdino 
— kalbėjo vienas stoviiieziuju.

Poli cistas
— Vai! at a, vagie!
Dabar j‘s suprato kame rei

kalas. Norėjo szokt ir bėgt. 
Bėgt taip greit ir taip toli, kad 
jo niekas ir niekad nematytu. 
Bet buvo per vėlu.

— Kelk, eisim!—vėl suszu
ko policist'as.

Petras atsistojo ir be jokio 
priesztaravimo, visas purvinas 
ir apdriskęs, ėjo szale policis-

r

ėjo per karina
to.

Ivuomet jie vjv •**#•*****■*, 

žmones — vaikai, moters ir su
linkę seneliai — stovėdami 
tarpduriuose ar kur nors sza- 
lykelyje, žiurėjo in Petra, kin
kavo galvomis ir zurzėjo■ . ■ ’4*'"

Kiek tu valkatų, kiek tu 
vagiu dabartinėje gadynėje!

Pęjicistas in Petra netare jie 
žodžio ir tuomi jam dare no-

' v v a . * af /

Policistas in Potra ne tarė jie

smagumu ir geda. Jis ėjo nu
lenkęs galva žemyn, nes nedry-

šąli
—P. Bajoras.

r4
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! CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

I PROFITS $023,358.02

♦

1

Mokame 3_czia procentą ant J
5 sudėtu pinigu. Procentą pride- 
c dam -prio jusu pinigu 1 Sausio 
S ir 1, Liepos. Mes norim kad ir 
r jus turėtumėt reikalą su musu

banka nepaisant ar mažas ar 
didelis. !

>'■ T A . • K , ’ 'I'

H. BALL, Prežidentaa
G W. BARLOW, Vice-Pre«.
j. E. FERGUSON, Juaa.
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L1ETUV13ZKA3 GRABORIUS
" *.......... •. r

MILL & PATTERSON STS.,
ST. OLAtR, PA.
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Isąbalsamuoja, ir laidoja mirusius
i

s$la nuo 1
ant visokiu, kapiniu. Pa^rabus paruo-

- a * • a «fjsk nuo paprasčiausia iltį vr 
niausiu. Parsamdo tutomobiliua de]

Į prakil- 

laldotuiu, veseihį krikšatynfa Ir
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas Ml-M.

M....le (rys misi u kės taip 
i nsi mylėjo, 

Jog net isz vietos paeiti 
negale jė,

(.) viena kaip negyva gulėjo. 
Spardė gulinezia, kas tik 

norėjo.
Kas daugiau buvo, nekalbėsiu 

Da truputi nutylėsiu. 
Kol moterėliu pasiutimas 

ueiszgaruos,* 
Taip Lietuviu vardas 

nepasikels n i e ka do s.
m

* * *

Mano 'duszeles, 
Kvailos esate mano mergeics

Nė turite proto 1quj) reikė, 
l’ž tat ir vyrai jus peikė.

Rugojete, kad vyrai jus
. isz juokia,

Neima už paezia jokia.
Bet jus ne norite isz progos 

naudoti,
Del. vaikinu jiasidaboti. 

rr<‘gul tik kelios nueina in 
veseile, 

nosia rieczia kožna seile
O bi’le kokis smirdelius, 

Ka ant kaklo platus kalnierius
Prie tokio glaudžiasi, 

Kaip bezdžionkos szaiposi, 
Bet jaigu davadnas vaikinelis, 

'Pykus sau kaij) avinėlis, 
Ir visame pamėgdžioja,

Da ant jojo priloja.
Oj, oj, mandra szarka uodega 

pa svyla,
Asz tai sakau ne in viena 

mergina:
Nusivalkiok 'bestijuke ba 

žmonys iszjuoke, 
Sėdėk namie puodus mazgokie.

variai grinezia užlaikyk,

Tai v

D/

Naktimis bambiliais nesi-
I

i

trankyk,
U ilgai nemergausi, 

Vyreli davadna gausi.
Sudek namie ir skaityk, 

Savo gyvenimą gerai ap
svarstyk,

Gal Dievas duos, 
Kokis vaikinas atvažiuos

Ant užsuku duos, 
Ir a ps i paežiuos, 

e
%

Kaip pamatau su augsztu

r

-1

kalnierium vaikina, 
Tai net mane piktumas paima,

Ir ožkai, katra save žinda 
Tai ant kaklo blokini 

kalnieriu deda 
Kad nepasi’lenktu,

Isz spenu netraukiu,
Kaip tai vienas kvailys, 

Isz Filamadelpijos pienburny
8,

Kaip tai vienas kvaily;

*

s,.
O kitaip pasakius kvaily
Ant vesėlkos mandravo, 

Ir gilukis, kad per uosi negavo.
Čzi upine jo kaip garnys, 

.Per tai pasirodė kaip didelis 
kvailys, 

jimo pini'gus s«pciidiiio,Ant g
Ir merginom dalino,

v ,|I 1 L | ■ * h į J' 4| H* n *

Idant su vaikinais ne szoktu 
, Ir da kad juos iszjuoktu;

O ir danti-s auksinius turėjo, 
Ba iszsisziepias buvo tai 
11 žibęjo.

O jus kvailiukes nežiūrėkite
ant dantų,

Tik žiūrėkite ant pūslėtu 
•delnu.

Ba kas nereikalingus žibuezius 
dantyse turi, 

Tai niekados cento kisze- 
niuje ne turi.

Nežiūrėkite ant staezin 
kalnieriu,

Aiit tokiu tuszczsmegenu, 
Ba tai szvilpukai, 

Kaip bAlojo tilvukai, 
Kvailiai nageliai, • 

Gryni kaip, pyplei.

■ 11 į

4

Ba tai szvilpukai,

Plaucziu Uždegimas.
“Galime tikėti kad ateis lai

kai kuomet plaucziu uždegi
mas bus tokia nepaprasta liga 

yra geltonasis 
sako D r. Rufus Cole

kaip sziadien 
dl’UgJS, ” b<»rvw jzi. jvu.nn 

narys Rockefeller Instituto Li
goni) uczio sztabo.

“Nepa išėjimas‘4 Nepaisejimas paprast o 
szalczio, ir girtuokliavimas ve
da prie plaucziu uždegimo.

“New York’o valstybėj, kas
met, dauginus 
nuo plaucziu 
nuo kitu ligų.

“Sziadien daugelis žmonių 
mano kad plaucziu uždegimas 
tik jiaprastift liga, ir kuomet 
žmogus ja serga nėra ko bijo-' 
t is — gal gerai kad nėra bai
mes, nes baime niekad neper- 
galejo prieszus — bet nejirijja- 
žinti szita liga kaipo pavojin
ga liga ir negerai.

“Buvo tikėta kad plaucziu 
uždegimu sirgo tik seniai, kū
dikiai ir taip silpni žmones. 
Bet sziu dienu skait'lynes visai 
ka kita jiarodo, kad jauni dau
giausia mirszta nuo szios ligos.

“Gydytojai jau per kiek lai
ko žino priežasti — perai —tos 
ligos. Daugelis ligų, pranyko 
kuomet priežastys žinotos.

Plaucziu uždegimo perai 
yra labai mažus ir matyti per 
mikroskojia panaszus in mažu- 
ežius kiauszinius. Visuomet du 
sujungti. Tie perai rasti netik 
pas ligonius bet scilėje sveiku 
žmonių.

“Ligonio kraujas ir plau- 
cziai parodo daugybes tu peru. 
Per ilga laika nebuvo supras
ta kode! tie jierai mirsztanczio 
viduriuose toki pavojingi kuo
met randasi ir pas sveikus. Bet 
tik szioms dienoms tas klausy
mas iszrisztas. Yra kelios ru- 
szys plaucziu uždegimo peru. 
Yra net trvs užkrecziamos ru- 1 , T
szys — ruszisl, 2 ir 3. Sveiko 
žmogau^ burnos perai priguli 
prie kitos ruszies prie ketvir
tos. Sveikas žmogus neturi pir
mu trijų rusziu.

Pi nu iv i trijų rusziu perai 
yra priežastim beveik triju- 
ketvirt daliu visu plauczio už
degimo atsitikimu. Kiton pu
sėn, plaucziu uždegimo sergan
tis neturi ketvirtos ruszies pe
ru. Žmgoaus didži prieszai yra 
pirmos, antros ir treczios ru- 
szięs perai, jaigu sziuos butu 
galima isznaikinti tai ir plau
cziu uždegimas isznyktu.

“Paprastai tie perai aplei
džia serganezio kuna seilėse. Ir 
jaigu ligonis atsargiai nepri
žiūrėtas, tai seiles gali pasi
likti ant lovos, ant lovos užden- 
galu ir kuomet kambaris ap- 
szvarintas tie perai gali būti 
per visa kambarį isjžberti. Li
goniai turi turėti mažus skudu
rus kuomet kosti, po vartojimu 
turi būti sudeginti. Spjaudyji- 
mui reikia vartoti tam specia
lius puodukus, kuriuose indeta 
disinfektuojami vaistai. Nerei
kia prileisti sveczius prie plau
cziu uždegimo serganezio. Ir 
kuomet ligonis pasveiksta turi 
atsargiai sveikata prižiūrėti 
nes per ilga laika gali turėti 
peru.

Tyrinėjant plaucziu užde-

žmonių mirszta 
uždegimo negu

i i

4 4

o

4 4

girna rasta kad beveik visuose 
atsitikimuose liga jirasidejo. 
kaijio j>aprastas szaltis. Szaltis 
iiobuvo jirižiųromas ir tuoj szo- 
nus pradeda diegti, karsztis už
eina, kosėjimas prasideda, ir 
Žmogus plaucziu uždegimu šėr

imo plaucziu 
uždegimo reikia vengti jiri- 
grustas vietas, jaigu sloga ser
gi kreipkis prie gydytojo jai
gu greitai neapleidžia. Yra pa- 
sekmi ilgs ‘ ‘ serum ’ ’ 
įduota medžiaga) del j)irmos 
ruszies peru jaigu ligo$ pra
džioje vartojamas.

ga. Apsisaugoti 
reikia

(vande-

Nevartok patentuotu vaistu 
ir negerk svaiginaneziu gėry
nių jaiigu plaucziu uždegimu 
sergi. —E. L. L B.
t * 1

KANTICZKO5 mH giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarai^. Preke |1, 
Su geresneia apdarais, preke |1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS r CO.,
Su geresneis apdarais, preke $1.50

_ MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO.
( kr* f

Du namai, vienas namas nau
jas, labai gei-o lomberio, su vi
soms vigadoms. Lotai po 35 jie
du ploczio ir 150 ilgio. Antras 
namas plytų, 8 ruimu, su vi
soms vigadoms pastatyta (pa
gal nauja mada. Yru 3 sztebe- 
lei, galima isz vieno padaryti 
garadžu, ant kiemo peczius 
duonai kept, taipgi 5 vinagra-

1
i

I

peczius

du krūmai ir 8 vaisingi me
džiai. Jaigu kas norėtu pirkti 
sziam miestely, galite atsilan
kyti ir pamatyti nes namai da
bar tuszti ir galima tuojau už
imti. Atsiszaukit jm adresu 

Wm. Barauckas
255 S. Line SU 

Frackville, Pa.H

Mrs.
Heeders ra«zo: * 4

is z
Dr.

MONROE PAVIETO MOTE- 
RE GIRIA'JI. 
—■■ * į *

A. L. Pasainger, 
» l’a-

White’s Oil of Youth Linimen- 
tas via stebetinas.aMpsu szei- 
myna turėjo baisu dizenterija 
ir tik tas linimentas suteikė 
mumis pagelba.
White’s gyduoles yra 
uos.” 
ba grosernese.

y

Visos Dr. 
stebėti- 

Klauskite aptiekose ar- 
(Apg.)

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.
į A

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet vi»gi ka tik pajiege 

dirbti. Apaiaaugolcite parojau*.

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

Kraujo ir Odo* Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Seredomis, Ket- 
vergais ir Petnycsiomis. Ofisus va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras,

Rodą ir patarimas dykan.

4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.
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PAIN- ¥
WM EXPELLERIS I 
'HilaK Praveja Skausmus I •
\nK Trinllite «r«tsi tsip, ksd 1. 
UpflF stebėtinas unimsntsa peraiMar 

tseina nssma*umsi.
aiu-Expelleris palai _ ___ ___ _

“^^••aukeplmą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gielomia.

35c Ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaixbaicnkUs ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO, 
berry & South Sth Ste. 

Brooklyn. N. Y.
_ ______________________ L—4

Praveja Skausmus I ’ 
Trinkite greitsi tai d. ksd lis 
stebėtinas Unimentas persiMakrų 
Per od< j pat t| vieų. U kur

_ ain-Expeileris palengvina kraujo

■■■
Lietnviszk&a Graborivz

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius parai 
naujausia mada ir mokala.

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
, ■ ■■ IL, ■■■ !!■!■ ..*1 ■■

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t X 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame aimpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
krlksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90

1

i

215 E. Centre St. Shenandoah.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.

N
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— Lietuviszkas Indepen
dent Klinbas, kuris susideda 
isz szimto karsztu darbininku, 
atidarė savo czarteri del pri
ėmimo nauju sąnariu už nuže
minta kaina " insiraszymui. 
Kliubas moka paszialpa o mė
nesine mokestis yra visai ma
ža. Kliubas neužilgio atidarys 
savo kliubruimi in kuri insi- 
kraustys ir toji diena bus tin
kamai apvaikszcziota. Dabar 
laikas prigulėti prie kliubo ir 
galite apie tai pasikalbėti su 
musu barberiu Juozu Ancere- 
viezium, 409 W. Centre uli.

— A. J. Sakalauckas, musu 
progresiviszkas graborius, ku
ris persikėlė in nauja vieta ant 
410 E. Pine ulyczios, perdirbo 
narna ant vedimo tojo biznio, kaip ant pusfynes.

o • * Į * • fe • *

t Kazimierns Bridauokas, 
isz Turkey Run sirgdamas ke
lis metus, mirė Nedėlios diena. 
Velionis paliko paezia ir sze- 
szis sūnūs. Laidotuves atsibu
vo su 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Nemokėdamas valdyti 
automobiliaus, Aleksa 

Aczkeviczius, 335 W. 
uli. vietoje valyti ji 
tai pradėjo adbulai, 
maszina sugriovė stulpą 
gonkeliu ir maszina ingriuvo 
in skiepą. Ant gilukio viso na
mo nesuardė, tik automobilius 
nukentėjo smarkei.

— Isz priežasties pribuvi
mo policijos in miestą, czionais 
Nedelo pere jo labai sausai 

. Sznipai

Velionis paliko paezia i
• T • 1 i

bažnytinėms apeigomis

gyventojams nusibodo plauki- 
net po vandeni kada miestelis 
buna tankiai užlietas per van
deni po kožnam geram lietui. 
Todėl p. Juozas Potrauckas nu
tarė iszkelti savo stubas de- 
szimts pėdu 
Main ulyczios
apsisaugoti tvano. Badai ir ki
ti gyventojai ketina panasziai 
padaryti. 

Shamokin, Pa. —

augszczio ant 
ir tokiu bud u
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ant

kaipo ir pirko kelis naujus au- negalėjo niekur ineiti todėl ir > t •!• "11 1 ___ ?_ I * . • •• « • .tomobilius del patarnavimo nerado to ko 
žmoniems visokiuose reikaluo- aluezio ir

užtektinai tiems, kurie žinojo 
kur ja ja surasti.

— Apjakdytas nuo 
sos kito automobiliaus, Hipo- 
litas Ulczinskas, 112 N. Cather
ine uliezios, trenke in stulpą 
arti Staniklio teip smarkiai 
kad net jo 7 metu sūnelis Juo
zukas iszleke per stiklą susi- 
žeisdamas baisiai veidą ir gal
va. Automobiliuje radosi du 
kiti vyrai, bet nieką nesužeidė 
tiktai Juozuką, kuri nuvežė in 
Mahanoju pas daktaru. Tunikas 
idant policije tas kiaules, ku
rios nesutemdo žibineziu ant 
automobiliu 
muosia.

'— Kazimieras Banonis, isz 
West Girard avė., likos su
žeistas Locust Mountain kasi- 
klosia. Tosia paeziosia kasyk- 
losia taipgi likos sužeistas 
Juozas Matukonis ir nuvežtas 
in vietiniu ligonbute.

Suffolko kasyklose Ii- 
sužeistas Stasys Gelevi- 

czius, 428 E. Lloyd uli. Turkey 
Run kasyklose likos sužeistas 
Adorna.s Lapinskas, 
Main uli. Abudu gydosi namie.

Szimukas Valukeviczius 
Weston Place, bėgdamas 

laike žaidimo puolė ir iszsina- 
rino sau ranka.

— Jonas Jakubonis, 16 mo
tu, su kitais vaikais sukure ug- 
ni ant kalno in kuri inmeto kė
lės revolverio kulkas. Viena 
eksplodavo ir pa taikė vaikui in 
ranka. Vaikas nubėgo namo 
apsakydamas kas atsitiko.

— Katro Hentz, 55 metu 
gyvenanti ant 337S. West 
uli. likos surasta negyva lovo
je po pusiaunakt. Dr. Ausztra 
nusprendė kad motore miro 
nuo užtrucinto alkoholiaus ar
ba staeziai pasakius nuo mun- 
szaino. Paliko vyra ir tris duk
tė ros.

se.
— ponas J. Petraviczius isz 

Minersvilles -atlankė ana diena 
aavo gimines ir pažinstamus ir 
prie tos progos užėjo in rėdys- 
te.

— Utarninko ryta apie 9 
valanda North Mahanoy ka
syklose likos užmusztas Miko
la Skodys, 625 W. South uli., 
per nupuolimą didelio szmoto 
anglies, kuris turėjo szeszes 
pėdas ploczio o devynes ilgio, 
kuris baisiai sumankino nelai
mingo kuna. Jojo bode Juozas 
Sanavaitis, vos iszsigialbejo 
panaszios nelaimes, szokdamas 
in szali in laika, nes anglis tik 
nuplesze jam marszkinius nuo 
pecziu. Graudus buvo reginis 
kada sumankiota kuna tėvo 
parvežė namo pas paezia ir sze- 
szis mažus vaikelius, kurie 
graudžiai apverkė tęva ir savo 
vyra. Velionis turėjo 46 metus, 
pribuvo in Amerika turėdamas 
18 metu ir buvo gerai žinomas 
mieste. Prigulėjo prie Gedimi
no drauguves. Paliko dideliam 
nuliudimia paezia ir sekan- 
czius vaikus Joną, Ona, Valeri
ja, Mare, Franciszku ir Anta
ną. Laidotuves atsibus su baž
nytinėms apeigomis Subatos 
ryta. Graborius Traskauckas 
dirbo net kėlės valandas ant 
sumankyto kūno idant pareng
ti ji ant palaidojimo.

— Harry Seibert, 15 metu 
vaikas likos iszvežtas in patai
sos narna už apvogimu kompa- 
niezno sztoro Morejoi.

— Sudas perskyrė sekan- 
czias poras: Julru Banevicziu 
nuo paezios Izabelės isz Szep- 
tono ir Anele Luckaitiene nuo 
vyro Frano isz Colorado už tai, 
kad vienas pamėtė kita neno
rėdami poroje gyventi.

— Gerdami munszaine, teip 
inkaito Stepas 
pagriebęs peili,
draugui Nikalojui Tahiti, 
metu, in kaklu, padarydamas 
gana dideli žaiduli. 
kas aresztavotas o 
nuvežtas in ligonbuti.

— Pottavilles darbininkai 
ant karuku ketina streikuoti 
po pusiaunakt ir sulaikyti bė
gimą karuku in Mahanoju ir 
kitus miestus. Bet Pennsvlva-. 
nijos Elektriko kompanija turi 
prirengus didelius bosus ant 
gabenimo pasažieriu.

— Reikalinga 
prie siuvimo rankovių prie 
marszkiniu “sleevors.” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t.A.30

REIKALINGA.
Merginos prie kuknines dar

bo ir prie stalu. Turi but ne
mažinus 18 metu. Kreipkitės 
prie: (A.27

Food Administrator, 
Ashland State Hospital.

BIZNIAVAS NAMAS
ANT PARDAVIMO.

Nikola, 
dure

kad
savo

38

Peilinin- 
sužeistasis

merginos 
rankovių 

sleeve rs.
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szvio-

uždarytu kaleji-

likos
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— Juozas Matakonis kuris 
buvo sužeistas baisiai ana die
na turėjo maža vilti gyvenimo, 
o idant taja gyvasti iszgialbot, 
daktarai nutarė kad roike 
kraujo kad gyvasti iszgialbe- 
jus. Praneszta apie tai Juozo 
tėvui, kuris tuojaus sutiko pa- 
aukaut savo šuneliui kraujo, 
kad ir paskutini laszeli. Opera
cija buvo pasekminga, tėvas 
paaukavo puskvorto savo 
kraujo, kuri inleido in .sūnaus 
gyslas ir sziadien ; 
kad Juozas pasveiks 
liks gyvu.

puskvorto

v ra viltis 
i ir pasi-

Tamaqua, Pa. — Moterėlės 
prigulinezios prie Lietuviszkos 
parapijos laikys Paszialpini 
balių ant naudos parapijos, 
16 diena Apriliaus, ežia Petny- 
ezia, ant Liberty sales, ant ku
rio szirdingai užpraszo visu 
atsilankyti isz visos aplinki
nes, nes bus tai vienas isz 
smagiausiu ir didžiausiu pasi
linksminimu kokis kada atsi
buvo musu mieste,
sziai dienai suvirszum tūks
tantis tikintu parduota. Para- 
pijonkos darbuojcfei sunkei 
idant szis vakarėlis butu ka- 

, del la- 
. duryje miesto Tamaqua, Pa. i bo parapijos, todėl kožnas pri-

Kreipkites ant adreso ' ‘ ‘,K --l~ 
Crystal Restaurant

nes lyg

Motelis su 35 ruimais ir vie
ta del saluno. Didelis namas vi- nuo-pasekmingiausias,

Kreipkitės ant adreso

Tamaqua, Pa.

(A.15 valo jaisos suszdlpti.

Gilberton, Pa. — Nekuriems
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Shamokin, Pa. — Teisinas 
Lonkiszko kunigo Topolinskio 
už apsmeižima vienos isz savo 
parapijonkos, Viktorijos Krzy- 
vickienes, kuri prigulėjo prie 
Rožancziaus draugystes, o kuri 
skunde kunigą ant $10,000, 
laimėjo teismą, aplaikydama 
$1,000 atliginimo už nupleszi- 
ma szloves.
pinigiszkas 
aplaikimas teisingystes ir nu- 
valiina nuo josios gero 
apšmeižimas.
t Pancdelyje atsibuvo lai- 

ddtuves a.a. Agnieszkos, ketu
riolikos metu mylemos dukre
les p. Juozu Poltanavicziu, ku
ri mirė 9 diena Apriliaus, sirg- 

Idama trumpa laika nuo uždegi
mo plaucziu ir smegenų. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
pamaldoms Szv. Mikolo Lietu- 
viszkoje bažnyczioje kurias at
laike kun. Dobinis, o palaidota 
ant vietiniu Lietuviszku kapi
niu. Gimines ir pažinstami pa
aukavo velioniai puikius žie
dus ir vainikus. A. a. Agniesz
ka buvo meili, doraus pasielgi
mo ir malszi mergaite klausan
ti savo teveliu kuriuos labai 
mylėjo. Paliko dideliam nuliu
dimia tėvelius, dvi veduses se- 
seres Barrett’iene ir Graliam-’ 
iene, kaipo seserį Leona ir bro
lius .Juozą ir Joną namie. Ant 
laidotuvių pribuvo p. V. Ven- 
grauckiene ir p. B. Levickiene 
isz Hazletono, 
kauskai ir
isz Mahanojaus, kaipo ir daug 
giminiu ir pažinstamu.

Nuliūdus szeimvna sudeda ♦
szirdinga aeziu visiems už pa- 
aukavima puikiu žiedu irdaly- 
bavima laidotuvesė kaipo ir 
kun. Duobi ui u i už dvasiszka 
patarnavima. Lai silsisi liekai- 

Itas žiedelis nuskintas priesz 
laik per nelaba mirti amžinam 
atsilsi, o lai Dievas suramina 
likusia nuliudusia szeimyna.

— Turėdamas proga atsi
lankyti ant tujų laidotuvių, bu
vau atlankęs Lietuviszka baž
nytėlė czionais ir kapines. Tu
riu iszreikszti savo užganadini- 
ma isz puikios bažnyczios, ku
ri yra puikiai padabinta, szva- 
ri ir ruiminga. Kapines szva- 
riai užlaikytos ir visame pa- 
redkas. O kodėl ? Ba parapija 
turi gera kunigą, kuris no tik 
rūpinasi savo parapijonais kai
po tikrais savo vaikais bet yra 
geru gaspadorium visame. No
ra ko stebėtis, kad czionaiti- 
niai Lietuviai nepaleido savo 
kunigėlio in Mount Carmol’i 
apimti didesniu parapija. O 
kaip pats kun. Duobinis iszsi- 
tare: “kaipgi asz galiu aploisfti 
savo vaikelius kurio mano guo- 
doja ir myli visame ? Pripratau 
prie juju, keneziau su jais, 
linksminausi su jais ir pasilik
siu lyg paskutiniu dienu su sa
vo mylomoms ave'lems idant 
rūpintis juju gyvenimu ir isz- 
ganymu.” — Kun. Duobinis 
yra Amerikoniszkas “bojsas” 
ir supranta gyvenimą savo my- 
lemu parapijonu. Kad tokiu 
butu daugiau tarp musu, o ne
supratimai parapijose nustotu.

—Sveczias.
— Panodelio ryta užtidego 

namas ant dvieju familiju por 
ka turėjo apleisti savo gyveni
mus keturiolika žmonių. Name 
gyveno szoimynos Borreuu ir 
Marczovskiu. Bledes padaryta 
ant 8,000 doleriu.

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas ant viso loto 

po No. 525 E. Centro St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas go
riausiam padėjimo. Atsiszauki
te ant adreso. k

II. J. Kirschner

Moterėlei nerupi 
atlyginimas, kiek

vardo
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p. F. W. Bocz- 
Flo. Boczkauskai
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Record American Ofise, 
Mahanoy City, Pa.
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pasauly
nėra kito tokio draugo
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Visame cigaretu . sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugu. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo.
Užsidegdami Camel, Jud traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

‘V .
.1

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra per geras dęl Camęl.

u ’ | . V v 'i ♦ .. '* r.
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kaip Camel

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje.
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų. i

Joks kitas cigaretas nepanašus į

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tu garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu paga
mintu už bile kainą. . Imk Camel!

/i

Camel
CIGARETAI y
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Vieszos Hygienos ir 
Sveikatos Užlaikimo 

Progresas.

genera Ii u sveikatos

ir studijavo plauc.ziu uždegi
mo,
leros, rožes, difterijos ir žandu 
užverimo bakterijas; 25 mptai 
atgal Walter Ree, rado kad 
uodai yra nosziotojai geltonojo 
drugio.”

Kad nors <Dr. Bundesen pri- 
pažysta kad yra kelios ligos 
kurias mokslas dar ne perga-

karsztUiges, džiovoj, cho-
lojo, vistiek gyvenimo ilgis vis 
auga.

1800 metais Suv. Valstybėse 
gyvenimo ilgis buvo 33 motai. 
Sziadien yra 58 metai. Kodėl? 
Tik del geresnio sveikatos už
laikymo supratimo. Rokuoja* 
ma kad kiekvienas metas pri
dėtas prie žmogaus gyvenimo 

J aigu

10,000,000 žmonių gyvenimas 
pralenktas vienais metais tai 
tautai yra nauda isz penkių bi
lijonu doleriu, užtektinai ves
ti federale valdžia permetus ir 
užmokėti apie bilijoną doleriu 
tautiszkos skolos. —F.L.I.B.

drueziausi labai 
sako Dr. Her-

“Primityviszkas žmogus ma
žai teapsipažine<s buvo su as- 
meniszka hygiena ir dar ma
žiaus su 
užlaikymu. Gal jam nereikejo
su tuom apšipažinti. Jis gyven
davo ant lauko, gavo užtekti
nai szviežio oro ir saulėkaitos, 
gana sunkiai kūnas buvo isz- 
miklin'tas bejeszkant valgio ir 
kovojant prieszus. Apart stai
gaus mirties, 
ilgai gyveno”
man N. Bundesen, Chicagos 
Sveikatos koinisijonierius.

“Kuomet pradėjo draugijoj 
gyvent, atsirado visoki pato
gumai ir aplinkybes tapo la
bia us nuduotos, ir pasirodo li
gų pradžia. Ligų gemalai, ku
rie iki sziam laikui buvo nepa
vojingi rado derlingas vietas 
plėtotis — ten kur norą užtek
tinai szviežio oro, saulėkaitos, 
kur visoki purvai sukrauti in 
krūvas, kur žmones persivalgę, 
arba n ėda pene ri.

1876 m. Louis Pasteur nu
stebino pasauli savo iszradimu 
kad ligos paeina nuo bakterijų. 
Czia iszriszimas ligų pradžios 
misterijos, ir paežiu laiku pra
sidėjo bakteriologijos moks
las kuris žmonijai daug gero 
a'tnešzo 'suteikiant ilgesni gy
venimą ir goresne sveikata. 
Su sziuo 
prasidėjo sziolaikino viesza hy
giena parodyti kelia in sveika-

ir goresne 
svarbiu iszradimu

ta. Žinojimas pergalėjo prie
tarus.' * *

“Sveikatos užlaikymo pro
gresas po iszradimu bakterijų 
vis geryn ėjo. Neturimo už- 
mirszti medikaliszku didvyriu 
darbus, daugelis isz kuriu gy-
vasti dėjo -surasti priežasezias 
ligų nukreipimo.

“In labai trumpa laika Pas
teur, Koch, Lister ir kiti, rado
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guin.Į, į jį. Geras 
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti.
“Ball Band” (Raudona Bole) guminės kurpes 
angliakasiams turi reputaciją del rūšies ir 
ilgaus nešiojimo per daugelį metų. Paklausk 
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 
pasakys kad jos yra stiprios, d r į tos ir 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai, 
del raudonas boles.
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
YCionais parodytos rūšys, Boot ir Himiner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą sykį nueisi į 
krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Watsr Street Muhawaka, Ind.

uNuma» Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšie*’’

Žiūrėk
Raudona bole yra ant
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