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ISZ AMERIKOS

sn 
diena.

SHARKEY KUMSZCZIUO- 
SIS SU STRIBLINGU UŽ 

$100,000.
Boston. — Madison Square 

Garden korporacijos atstovai, 
kartu su Jack Dempsey, tarėsi 
ežia su Sharkio menedžeriu, 
Buckley, kuris griežtai atsisa
kė nusileisti nuo reikalavimo 
$100,000 už kumsztynes 
Striblingu Vasario 27
Tada korporacijos atstovai su
tiko ir 
pasirnsze.
ežiu doleriu Sharkis dar gaus 
procentą nuo ineigu, kurias 
Dempsey apskaito in puse mi
lijono doleriu.

Buckley siūle labai geras są
lygas Dempsiui, jei szis sutiktu 
vėl su Sharkin musztis. Matyt, 
Sharkis labai norėtu su Demp
sey ringėje susitikti. Tacziau, 
Dempsey nusiszypsojo ir atsi
sako. Pinigai Sharkiui bus isz- 
moketi isz anksto, pirm kumsz- 
tyniu. Szalia to, referee, arba 
sprendėjas, bus parinktas sep
tynios dienos pirm kumsztyniu 
ir bus toks žmogus, kuris bus 
priimtinas taip Sharkiui, taip 
Striblingui.
NUSZOVE BUTLEGERI

KURIS GIRDE JO 
DUKTERĮ.

Camden, Ark. — Del to, kad 
hutlegeris Alex Hardin prista
to vietos auksztesncs mokyklos 
mokiniu vakarui degtines ir,

pen 
gerti, 

int užes,
Szovikas

su Shark i u kontrakto
Be szimto tukstan-

hr krtucp!*Fkf»lhr»r> ir j 
kiolikos metu (lukteri 

Sullivan, 
nuszove.

aresztuotas.

pilietis F. 
butlegori

>

metu Franukas T.Penkių
Stanton isz Montclair, N. J. 

mares 
karta ant laivo
Franukas apkelia-

ana diena perplauko 
deszimta karta ant 
t 4 France.”
vo didžiausius miestus Europo
je ir szi paskutini karta matėsi 
su Marconi iszradojmn bedra- 
tinio telegrafo.

Isz Visu Szaliu
ISZGUJO VELNIĄ

NUŽUDĖ SESERĮ
4

BROLIS .. NUŽUDĖ SESERĮ,
PO TAM UŽKASĖ LAVO

NĄ ANT LAUKO.

LAIDOTUVES TEX RICKARD’O

M';

*

IB

NAUDOJO BIBLIJE, PLAKE 
LIGONI PAKOL JI NU

PLAKĖ ANT SMERT.

London. — Ant salos Hono
lulu, tūlas ezion-buvis sirgo ne
paprasta liga, kurios Euro
pi szki daktarai negalėjo iszgy- 
dyt. Tada ligonis nusidavė pas 
buitininku joszkoti pagelbės. 
Burtininkas jam aproiszke kad 
jisai savyje turi velnią, todėl 
ligos niekas noiszgydins pakol 
neiszvarys isz jojo velnią, o ta 
darba jis pats galės atlikti nes 
turi galybe ant dvasiu. Žmoge
lis baisiai persigando ir sutiko 
ant visko, o burtininkas neži
no isz kur gavės didele biblijc 
pradėjo su jaja muszt isz visu 
pajėgu žmogeliui in 
kada neteko pajėgu, davė 'kny
ga paežiai ligonio ir liepe be 
pasigailėjimo muszt ligoniui in 
galva. Toji taipgi trokszdama 

“vel
iu u sze kiek tik turėjo pa-

galva, o

M i n skits.

dingo slaptingu budu 
i, apie ka pranesze le

vai policijai. Mergaites ne bu
vo matyt kėlės dienas iszeinan- 
ezios isz šlubos, kas davė pali- 
cijai dasiprast kad mergaite 
randasi namie. Palieijo pate- 
mino nepaprasta pasiolgima 
vyriausio sunaus Piekusu, 
metu Jono, kuris .matydamas 
kad -palieįje eina ant pastoges 
daryli krįita, pabalo kaip dro
bule ir baisiai susimaisze.

Ant pastoges užtiko kruvi
nus pedsakius. Kada užklausė 
Jono, k a tai ženklina, Jonas 

’’ pradėjo visas drebėt ir negalc- 
1 jo isz baimes ne žodelio atsa- 

0 kyt. Ant galo prispirtas per pa-

Marijona 
Demlm, i 
isz namu

— Trylikos metu 
duktė I’iekusu isz

24

r ’ -’'-y ■
daryti krįita, pabalo kaip dro-
11 •*♦••• • •

ženklina, Jonas
Kumsztininku promotoriaus Riekard’o bronzinis grabas 

apkrautas žiedais, kuri sergsti du palieijautai Madison Square 
darže, New Yorke. Hhikstancziai žmonių praėjo pro 
atiduodami jam paskutini atsisveikinimu ir tukstaneziai da
ly v a v o laidotu v ese.

(r

graba

Kauno praneRza, 
”Rd. Di- B

ill*'
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ISZ ZARASU BAŽNYCZIOS 

ISZVOGE SAKRAMENTUS.

kad Zarasuose °XII.
džiojo karo invalidas Tvarja- 
naviezius, žinomas alkohalikas, 
bažnyczioje isz Cimborijos pa
vogė komunine (puszka) su 
komunikantais.

“Komunikantu dalis užbars
tyta prie didžiųjų durn, kita — 
szventoriujo. Szventvagi ta pat 
vakaru policininkas Cibulskis 
sulaiko.

“Komunine gražinta bažny- 
eziai, o Tvarjnnavicziiis padė
tas kalėjimam”

YRĄ DRUSKOS?
Ž. Kalvarija. Viename gilia

me Ž. Kalvarijos miestelio szn«- 
liny esąs randamas žymus dru
skos shiogsnis. žmones pasako
ja, kad druskos buvimo žymiu 
esą ir pas netolima Gegronu 
piliakalni.

NUSINUODIJO.
Kaunas. — Duonelaiczio gt. 

30 nr. staiga mirė Matas Jasiu- 
kaitis, 62 m. amžiaus. Jis buvo 
girtas.
AUTOBUSO KATASTROFA.

Kaunas. — Gruodžio 15, 
ant plento Alytus-Daugai, 9 ki
lom. nuo Altyaus invyko auto
busu katastrofa. Daugu mies
to gyventoju Beriekto ir Gro- 
ehio autobusas sn keleiviais ap
siverto in griovi. Sužeisti 4 ke
leiviai. Autobusas sugadintas. 
Padaryta nuostoliu 2000 litu. •»

Katastrofa invvko del neat-

i

aU

<|L

licije, prisipažino kad nuvilko 
sesute ant -pastoges ir lenais 
jaja nužudo peiliu po tam nu
vilko lavonu ant lauko kur už
kaso. Del ko nužudo sesute tai 
ne nori priežasties iszduoti. 
budintoja uždaro Minsko ka
lėjimo.

ISZ LIETUVOSGYVENIMAS
VARGSZO

SESERĮ APVAGINĘS — 
PASIKORĖ.

Babtai, Kauno apskr. Vilczo- 
tavos vienkiemio ūkininkas 
. I u st i n as Czerne v i cz i us, 
damas atsikratyti savo sesers 
sumano ja apvaginti. Sesuo gy
veno atskirai, 
privalėjo jai
(ordinąrija). Gruodžio 2 d., jis

PROKURATORIUS N E Ž I- 
NANT NUBAUDĖ SAVO 
VARGSZA SUNU IN KA

LĖJIMĄ; MOTINA UŽ 
JI UŽTARIAVO.

vien kičiniosu
va nore-EKSPLOZIJE UŽGRIOVĖ 21, 

UŽMUSZE 2 IR APDEGINO 
SEPTYNIS ŽMONIS.

Riversville, W. Va. — Dvi 
eksplozijos Sands kasyklose 
užmusze viuma anglekasi, apde
gino scĮitynis
Po eksplozijai kasyklos užside
gė, o kokis likimas tuju, kurie 
likos užgriauti, tai yra nežino
mas del kasyklų virszininku. 
Po pirmai eksplozijai bosas su 
szesziais darbininkais insileido 
in kasyklas pažiūrėti kiek pa
daryta bledes, bet kilus antrai 
eksplozijai visi likos baisiai ap
deginti.
RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 

BAŽNYCZIOJE.
‘ New York. — Jauna motina 

yra jeszkoma per palicije, ku
ri užsmaugė savo dvieju dienu 
kūdiki, po tam atnesze ji in 

Sebastijono katalikiszka

ir užgriuvo 21.

isz va ryt i isz savo vyro 
nia,”
jogu in galva ir pailsus iszme- 
te knyga isz ranku. Tada vėl 
paėmė daktaras knyga ir 
naujoms spėkoms pradėjo
ryti velnią isz ligonio. Nepaiso 
jau suvis kad ligonis guli ir ne
sijudina, mat kalbėjo muszda- 
mas, kad voluos nori prigaut 
juos ir nusiramino ir ne 
pia.”
gas, nes
tik pati velnią, bet ir žmogaus 
duszia. Burtininkas iszvaros 
velnią, pats nuėjo pakutavot 
in kalėjimą.

‘ ‘ cv- v
Darbas buvo pasokmin- 

iszvare isz ligonio nė

A leksnndrovičz Laszoff, 
kitados buvo generolu

I
Ne pa-

n uejo

TRYS ŽUDINTOJAI 
ELEKTRIKIUOTI.

Bellefonte, Pa. — Rock view 
vaistiniam kalėjime Panedelio' 
ryta užmokėjo savo gyvastems 
ant elektrikines kėdes trys ža
dintojai Tony Lucitti, 33 me
tu, Charles Mellor, 22 metu ir 
Benas Damarovskis, 
isz Filadelfijos.

Damarovskis nuszove savo 
paezia 13ta Apriliaus, 1928 ku- gzV. 
rios Igvona surado ant rytojaus bažnyczia ir paliko prie alto- 

tevas riaus.

NUŽUDĖ BUVUSI RUSISZ- 
KĄ GENEROLĄ.

Moskva. — Generolas Jokū
bas 
kuris
Baltosios armijos ir laike dins- 
ta szeszismietus Šovini 11 kemi- 
surijate, likos nužudintas per 
nežinoma žadintoja kuris insi- 
gavo in generolo gyvenimą nu- 
szaudamas ji.

Generolas Laszoff pildė (liūs
ta cariszkoje armijoje 1902 me
te, o
da ant Moskvos Gvardijos, po 
tam turėjo po savim Baltaja 
(Įvardijo kuri kovojo priesz 
bolszevikus. Manoma kad ji 
nužudė kas isz kerszto.

Navarra, I sz pa n i j< 
prastas suėjimas szeiniynos at
sitiko czionaitiniam sūdo laike 
teismo jauno vaikino 19 metu 
amžių.us, kuris ięzkule Įauga 
duonkepio ir pavogė du sva
rus duonos. Sudže jojo užklau
so kodėl pavogė duona ant ko 
vargszas atsake: “
alkos ir neturėjau pinigu, 
dže vela jojo užklausė: 
tau kad Imi auksini žiedą ant 
pirszto, kodėl ji nopardavei ir 
nenusipirkai sau duonos?”

Vaikas staeziai atsake: 
, mano

o Czerneviczius 
duoti iszimtine

‘i

O.) motu

1916 mete a penio kaman-

ino-

jos posūnis
20 metu am-

nuszove

jos 10 metu dukrele, o 
pabėgo in Detroitą, kuris likos 
aresztavotas ir adgabentas ad- 
gal in miestą.

Lucitti ir Mellor taipgi 
žudinstas likos elektrikiuoti.

u z

Buvau isz- 
” Su- 

Ma-< <

Ant kakluko kūdikio 
aiszkiai buvo matyt atspaudas 
mo tori sz k u pirszt n.

LENKUTIS NUŽUDĖ MO
CZEKA IR 3 JOS VAIKUS.
Varszuva. — Kadangi 

czeka, likus naszle, rengėsi im
ti sau užkuri, 
Adam Olesnik,
žiaus, kirviu užmusze ja ir jos 
tris vaikus. Užmusztuju kimus 
jis sumėtė in szulni.

Kaimynai suseko piktadary
be ir davė žinia policijai, kuri 
Olesnika tuojau suėmė. Jaunas 
žmogžudys pasisako policijai,

Paskutines Žinutes

kad jis padaręs tai, bijodamas, 
kad moczeka pasiėmus užkuri 
jis galis netekti turto jo tėvo.

Tai atsitiko viename kaimo, 
netoli nuo Grodo.

BERLYNE 400,000 ŽMONIŲ 
SERGA INFLUENZA.

Berlynas. — Berlyno labai 
paplito influenzos epidemija. 
Apskaicziuoja, kad sziuo tarpu 
serga tarp 4 ir 5 szimtu tuks- 
taneziu žmonių. Daugybe gy
dytoju ir ligoniu slaugiu taip
jau ligos paguldyti.

‘ ‘ Es
mių rasti nuku, mano surado 
mielaszirdingi žmones grabeje 
ant ulyczios, szitas žiedas bn- 

užka'bytas ant mano kaklo 
ant szilkinio szniurelio ir lai
kiau ji lyg sziai dienai su vil- 
czia atradimo kada nors savo 

su juom

VO

pnsikvieto seseri davė jni Ms I * vafiavim(, Merkinw 
olkas rerpnln ir kilimą, ,r ,s• lA5iSUHu1i>bV«» Mofėrlo Cxiur- 

I 1 • / * * • s lionio, kuris neprisilaikydamas
1 r n .’i c< 4 A11 i z>r» » ii r * • •kokias varsnas, Czerneviczim? 

ja pasivijo, baisiausiai rėkda
mas ir kaltindamas apvogimu. 
Pasivijęs sumusze seserį ir nu
varė in policija. Policija, isz- 
kiausinejusi liudininkus, paty
rė, kad- kaltas yra Czernevi
czius ir patupdė ji in szaltaja.

Sekanczia diena sargas rado 
Czernevicziu szaltojoje pasiko
rusį. Pasikarta atplesztomis 
marszkiniu padalkomis, kuriu 
vienas galas užnertas ant kvo
tų, o ant ras sau ant kaklo.

". į

taisyklių užkliudė minėta auto- 
taisyklių užkliudė minėta auto- 
busa, sudavė jam in 
apverto.

szona ir

i*

MIRTINAS MONELIO 
LAZDOS SMŪGIS.

Paeszeriu valscz., Strielisz- 
kiu kaime susipyko du kaimy
nai. Gincza iszriszo lazda. Mo
tiejus Monelis žiebe lazda Jo
nui Vaiszniui in galva ir tas su
griuvo. Gydytojo mediciniszko- 
ji pagalba negelbėjo. Po dvieju 
dienu Vaisznys mirė.
“kai'žygys”

LazdosVILKAI UŽPUOLĖ 
VILNIAUS KRASZTA.

Kaunas. — Paskutiniuoju 
laiku Vilniaus kraszte pasirodo 
labai daug vilku, kurie užpuola 
ne tik atskirus keleivius, bot ir 
kaimus. Sziornis dienomis Dru
skininku girose buvo sudrasky
tas dvieju pirkliu arklys, o pa
tys pirkliai sužeisti. Varėnos 
miszkuose vilku gauja suplesze 
Vincą Paliuszkevicziu 17

kuris gryžo isz mies-

suimtas.
tėvus, todėl negaliu 
skirtis.”

Prokuratorius taip buvo in- 
irszes ant vaVgszo ir kanecz 
spyrėsi apkaltinimo vaikino 
už vagysta. Sujže ji nubaudė 
apt t riju metu kalėjimo.

Tuojaus po iszdavimui viro- 
ko, atsistojo kokia tai vargsze, 
kuri taipgi radosi sūdo už koki 
ten 
priosz sndžia 
baneziu balsu:

“Maloningas sudže ir czion 
susirinkę’ žmones: Dvideszimts 
metu adgal, 
mergina, apsivedė su jaunu vy
ru isz to paties miesto, kuris po 
szliubiii jaja pamėto dideliam 
varge, Susilaukus jiji kūdiki, 
buvo priversta ji apleisti ant 
apveizdos Dievo ir geru žmo
nių. Tasai kūdikis szindien yra 
suaugės o motina ir jojo tėvas 
jau pasenia. Visi trys randasi 
szitani sūdo. Tasai vargszas ku
ris. czionais stovi apkaltintas 
už vagysta yra tuoju apleistu 
kūdikiu, jojo motina, tai asz 
pati, o jojo tėvas ir mano vy
ras, tai tasai prokuratorius ku
ris savo kūdiki apkaltino ir 
taii> spiresi ji uždaryti kalėji
mo. ’ ’

Kokia intodome isz ve re ant 
klausytoju tosios vargszes kal
ba, tai patys skaitytojai gali 
dasipras't. Telegramai snopiia- 
nesza ar toji szeimynole susi
vienijo ar ne.

BANKAS NORI PRIEVAR
TA PINIGUS LAIKYTI.
Rokiszkis. — Viena mergina 

1927 m. pasidėjo Rokiszkio ūki
ninku smulkaus kredito banko 
300 litu. Jai buvo žadėta mo
kėti po 18 nuoszimcziu palūka
nų, jeigu indelis iszgules ban
ke ne mažiau vienu metu. Szie- 
met Balandžio men. minėtoji 
indelninke iszsikele in Vaszkus 
ii- pradėjo rupinti-s minėtus pi
nigus isz banko atsiimti, bet in 
jos laiszkus bankas jokio atsa
kymo neduodavo. Pritrukusi 
kantrybes, ji pasiuntė bankui 
savo indelio knygele apdėtu 
mokesniu. Bankas, nežinoda
mas, koks ežia siuntinys, kny
gele iszpirko paszte ir tokiu 
budu minėtoji mergina atgavo 
savo pinigus. Dabar bankas 
gazdina ta mergina, reikalau
damas vėl jiems atiduoti tuos

■

DEVYNI KAIMAI UŽMIRSZ- 
TI PER VISA SVIETĄ.
Moskva. — Pietiniam Sibi

re, 'tarp upiu CzitulygadŽ ir 
Kandoš, likos surasti devyni 
kaimai, apie kuriu gyvenimą 
lyg sziam laikui niekas nežino- 
j°-

Gyventojai tuju kaimu susi- 
isz sentikiu, kalbantieji

pus-Slavokiszka kalba, gyven
dami isz medžiokles ir žuvavi- 
mo. Juju gyvenimas primena 
gyvenimą žmonių da nuo 17-to 
szimtmeczio. Tieji mužikai nie
ko nežinojo apie kare, nužudi- 
nima caro ir naujos bolszevi- 
kiszkos valdžios. ...

13 PROCENTAS VOKIETI
JOS ŽMONIŲ - BEDARBIAI.

Berlynas. — Statistikos ži
nios parodo, kad Gruodžio pa
baigoj 13 procentas Vokietijos 
žmonių, dirbaneziu pramones© 
ir prekybos instaigose, buvo be 
darbo. ■

1,830,000 vyru ir moterų bu
vo i n regi struct i kaipo gauna

— bedarbiu paszalpas. Prie tuju 
_ „_____ . y ____ . ” dar reikia pridėti mažiausiai 

Inuskendo ant Žieminiu mariu bent puse miliono žmonių, ku- 
j - </• 1-?_________ x!i_ j-__________ (|0| invairiu p“‘

taipjau gauna paszalpas. Dide
lis darbininku procentas dirba 
tik dali laiko. 

• 
POPIEŽIUS PASILIKS 

KARALIUM MAŽOS 
VIESZPATYSTES.

Rymas. — Jtaliszka valdžia 
suliko atiduoti popiežiui skly* 
peli susidedanti isz 15,000 žmo
nių, kuri paėmė Valdžia 1870 
moto. Ta j i sklypeli valdytu po
piežius bet valdžo turėtu jame 
civiiiszka valdžia ir darytu ja
me paredka. Kaip tik popie- dai, pasiomo keturis auksinius 
žius ant to sutiks ir pasira- 
szys, tai sklypelis bus jam ati
duotas. i '

5] Washington, D. C. — Val- 
dže pranesza buk 23 valstijose

SMARKUS SZALCZIAI PO 
VISA AMERIKA.

Chicago. — Gal smarkiausi pasidaugino 68,768 influenza.
szalcziai buvo
dalyse o ypatingai czionais kur 
buvo 10 gradusu szalczio že
miau zero. Devynios ypatos

m.
vidiir-vakaru

Devynios 
suszalo Chicago, ugny.' 
laimes buvo

ir ne-Ah) ant upes 
priežastim daug gryžo nuo

Dabar badai serga apie du mi
lijonai žmonių taja liga.

V Dublin, Irlnndija. — Du 
vyrai ir dvi merginos nusken- 

Rosmuth, kada 
szokio isz artymo

nelaimiu. Minnesotoje buvo 41 kaimo, per apsivertima luoto-
gradusu szalczio žemiau zero. 
Chicago vienoje dienoje buvo 
70 ugnys, daug žmonių pasili
ko be pastogiu.

Denver© prisnigo tiek, kad 
turėjo naudoti sniegines žag
res, ne tik ant plentu bet ir ant 
geležinkeliu.
MOTERE PARSIDUODA

SAVE UŽ 30,000 DOLERIU.
Washington, D. C. — Mrs.

Mary Davis, kuri serga ir ran-

les.
Tromsoe, 

Angliszkas
(p Norvegijo.

“Hard v
*laivas , > dar reikia pridėti

u 16 laiviniais ir tik du iszsi- rie
gialbejo.

11 Jersey City, N. J — Pet
ras Kudzinovskis kuris nužudė 
Juozą Storelli, bus elektrikiuo
tas 25ta Vasario.

Pekinas, Kinai. — Szini
tai Kincziku pražuvo drebeji- 

žemes Shanszi provincijoi,me
dusi varge, apgarsino buk gei- arti Mongoliszko rubožiaus.
dže save parsiduoti del moks- 
liszku tikslu už 30 tukstane^in 
doleriu, idant turėti pinigu ant 
iszauginimo dvieju mažu vai
ku. Daktarai gales sn jaja da
ryti įkas jiems patinka del dak
tariuko mokslo. Mrs. Davis ne
mato kitokio iszejimo kaip tik
tokiu budn užtikrinti būvi sa-
vo vaikams.

mažiausiai

del invairiu priežascziu

deda

p ra s i že ilgima, atsistojus 
prakalbėjo dro-

' I '.
Maloningas sudže ir

amžiaus, 
telio namo.

MOKYKLOJE.

Daraktoris: — Žmogui nie
kad ne gana, niekad ne priso
tintas, kas kartas daugiau no
rėtu.

Vaikas, gavės, ka tiktai in 
kaili, atsiliepė: — O asz dau
giau ne noriu!

Moksliszka akadomije isz
si unte in tonais spocialiszka 
kamisije ant tolimesnio tyrinė
jimo gyvenimo tuju apleistu 
žmonių ir'kokius turi budus ir 
paproeziiis.

szventvAgysta
KATALIKISZKOJE

V 'i 1 *'

1 ’ '' v X'7
Va r sza va.

in bažnyczia 8.6. Petro Ir Po- 
vylo per skiepą, sumuszo szopa

f

f
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BAŽNYCZIOJE.
Vagys insigavo

kurioje radosi bažnytiniai in-
T**r W. 1 ‘ I I

kielikus ir kitokes brangeny
bes vertes keliolika tukstan- 
ežiu dolpriu.

jauna ir patogi

SŪNŪS DIEVO PRISAKYMA 
SULAUŽĖ.

Vadžgirys, Reseiniu aps. Lap- 
kriezio men. 29 d. ant kelio, ei- 
nanezio isz Szapaliszkes kaimo 
in Szimkaiczins, miszke buvo 
rastas lavonas. Vėliau paaisz- 
kejo, kad nužudytasis yra Sza- 
puliszkes kaimo gyventojas A. 
Kiliotaitis. Pasirodė, kad jis 
isz užpakalio nuszautas. Kulka 
pataikiusi in galva.

Kalbama, kad Kiliotaiti nu- 
szoves jo sūnūs Jonas, kurs da
bar suimtas ir padėtas kaleji-

Nužudymo priežastis esą
i

me.
szei my n i n i a i k i vi reza i.

LENKAI “DIRBA.”
. Kaunas. — Gruodžio isz 13 

arti 
Deveikiu ežeix.) 2 Lenku karei
viu ties Tursiu kaimu perkėlė 
gaire Lietuvos pusėn. Musu 
sargybinis gaire atstato. Pas
kui Lenku pusėj buvo girdėta 
szaudymas isz kulkasvydžiu ir 
szautuvu.

in 14 ,d. pademarklinijy

• 1

pinigus ir žad^ traukti ja kri
minalinei! atfibkomyben 
“markleryste.” Tokiu tatai pa
sitaiko Lietuvoje banku. Jie ir 
tavo pinigus sudeda ir dar ka
lėjimu baugina.

NETIKRI 5 LITAI.
Kaunas. Kaune, Jablonskio 

gatvėj Ch. Ranaito norėjo in- 
duoti netikra 5 litu moneta. Ji 
buvo sulaikyta ir aiszkinosi, 
kad pinigą gavusi isz nepaiy- 
stamos moteriszkes. Ta pat 
diena senoje turgavieteje sulai
kyta kita moteriszke su netik
romis 5 litinėmis.

už

■

Ii

4

H

■ i?

♦

I

■■
■ ■
i
I /W

’iii
•>i

I

s

■i

3 "I

I

į f H



■ 
B

ji4

ir*

r

Kas Girdėt
—t r-...

Devynios tautos, sulyg sutar- 
cziu tarp -tu szajiu ir Suv. Vals
tijų, užmokėjo Suv. Valstijoms 
skolų dalis. Gruodžio mėnesy,

DEMPSEY VELA 
KUMSZCZIUOSIS

r

r

ll*

$

I

daliniai mokeacąiai dasioke su- - 
virsz $98,613,000. Tautos ku
rios užsimokėjo pus-motines 
skolų dalis buvo Didžioji Bri
tanija, Belgija, Czekoslovakija, 
Estonija, Suomija, Vengrija, 

?tnr«a(4r Lenkija. 
B?iranlja užmokėjo 

savo dvylikta pusmetini nuo- 
szimezio mokesti ir szesztft me
tine skolos dali. Isz viso užmo
kėjo net $94,200,000. $67,200,- 
000 nuoszimtis ir $27,000,000 
skolos. Belgija užmokėjo $1,- 
250,000.Czekoslovakija $1,500,- 
000; Estonija $100,000; Suomi
ja $183,000; Vengrija $.39,773; 
Latvija $40,000; Lietuva $48,- 
970; Lenkija $1,250,000.

Latvija, Liet
Didžioji L-

Jack Dempsey, vela •kumsz- 
czi uosis, bet su kuom, tai da
ant tikrųjų nežino, bet priesz 
mirti Tex Rickard’o kontrak
tas buvo padarytas ir Dempsey, 
sako, kad ta kontraktu iszpiĮ- 
dys savo mirusio draugo.

I 
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Angliszkuo.se 
Kada llooveris
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“Vargszas turi tokes paezes 
tiesas kaip ir tureaius.”

Taip iszsireiszke naujai isz- 
rinktas prezidentas Herbert 
Hoover pagal žinos paduotas 

laikraszeziuose.
apims savo

įtinsta kaipo prezidentas Suv. 
Valstijų, turės gera proga'tuo
sius žodžius iszpildyti, nes lyg 
sziam laikui vargszas turėjo 
taisos paezes tiesas ka ir tur- 
czius, bet tiktai ant popicros.

Už pavogimu kepalėlio duo
nos arba bonkutes pieno ant 
apmalszinuno lindo savo szei- 
mynos, vargszas turėjo eiti in 
kalėjimu, bet žymus politikie
rius kurks apvogė ar apgavo 
Dede Sama ant milijono dole
riu, iszvažiuodavo in Paryžių 
ant atsilsio.

Priesz Kalėdas tūla motore, 
dienos laiko, insigavo pas savo 
kaimynus pasiimdama 20 dole
riu. Motore buvo motina septy
nių vaiku nuo 18 menesiu lyg 
13 metu. Kalėdos jau buvo po 
szonu, vaikai klausdavo moti
nos ka jiems atnesz Kalėdų 
Diedukas. Bet vaikai to nežino 
kad ir Kalėdų Diedukui reike 
mokėt už dovanas. Name var
gingos mo,teres nieko daugiau 
nebuvo kaip vargas. Idant vai
kams parengti Kalėdas moti
na nuėjo vogt.

Visoki farizeuszai ir refor
matoriai su dideliu susijudini
mu paniekino pasielgima to
sios motinos, bet ne vienas isz 
juju nenorėjo sau užduoti dar
bo isztyrinet priežasti pasiel
gimo tosios vargingos moieres 
ir suszelpt bėdoje.

Panasziai 
žmonių

Drutjonis 
y. K ' 

(Pasaka).

Dabar

dirbdavo; 
vyrai mezge

velniai trukus pamato skyle 
Inlindo in ja, Visame urvo tulte- 
czia, -— norą ne vienon gyvos 
dvasios. Nerimastandamas 
Drutjonis taip smarkiai su- 
eziandojo, kad net visas urvas 
sudrėbėjo.

Staiga isz urvo ;
žin kas kriokanoziu balsu pa
klausė:

VO.I ?
Mswm i» O

gilumos ka-|

:CENTRALES 
AMERIKOS 

RESPUBLIKOS
geros valios” keliono-
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Kas ežia ? 
Asz atsako Driitjnnis. 
Kas tu toks,fkas tau gal-

giėiui ?
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Daro vi sokes misijos ant at
vertimo paklydusiu aveliu, sa
ko pamokslus ant kampu uly-į 
ožiu, su maldomis 
del t uju kurie 
tamsybėje szio 
matyti tikro Kristaus mokslo 
— tas yra daroma ant kasdie
ninio paredko. Negana žodžiu, 
naudoja bubu u s, szvilpines, 
truliomis ir giesmėmis 'pri- 
traukdami žioplius prie saves, 
bet vien 
t uju pos 
krato s

r

už d tisz.es 
bhidžiodami 

svieto negali

S
 žioplius prie saves, 
r kitas prisiklausęs 
rimu ir riksmo, pa- 
ya, posakis “fain” 
grajina ir gieda ir nueis sau lo

baus. Toki ulycziniai misijo- 
nicriai negeidže 
kas pasakytu kad “fain” pa- 
grajino ir pagiedojo, jieji gei- 
dže tik turėti žmogaus duszia 
ir priversti prie savo tikėjimo, 
isz kur aplaikys 
tiesiog in dangų...

Toki ulycziniai misijonioriai 
supratę, kad tokiu budu neat
vers žmonių ant savo tikėjimo, 
pradėjo atidarinet vakarines 
mokslaines ir prikalbinei vai
kus idant pas juos atsilankinc- 
tu o kožnam vaikui dalina ken- 
des už atsilankyma., tikėdami, 
kad greieziau inklabins tikėji
mą in jaunas szirdis ne kaip in 
senas.

idant jiems Į 
fain< c

praszparta

G u v Earle, 44 metu isz l)e- 
troit, Mieli., inejas 

nuo 
tuojaus

doleriu, 
mas numetimu

pareikalavo 
idant jam 
tūkstanti

4 i 
rankoje.

pasielgė i------
su nusidėjėlė, kuriai 

Kristus dovanojo josios kalte. Jal,s-

myne ■
‘ 1

Isz tarpo daugelio kvailybių 
ant svieto, didžiausia kvailybe 
yra tikejimiszka, kuri daugiau
sia yra prasiplatinus.

beveik kožna diena visose da
lyse svieto, idant pasinaudoti 
isz žmonių kvailybes ir lengvu- 
tikystes. Kuo daugiau tokis ti
kėjimas duoda Ii uosy bes, tuo 
daugiau tokis tikėjimas prasi
platina tarp žmonių..

Rojumi del tokiu tikejimisz- 
ku ezaku yra Amerikas.

Sztai naujauses sztamas ti
kėjimo kilo Lenkijoj vadina
mas “szaka rimbu” 
nogiu ir ženklu yra 
rimbas.” 
kasi nariai tojo tikėjimo lyg 
isztekejimui kraujo o tankiai 
lyg netekimui pajėgu ir apalpi
mo. Nariai “

. Visokį
budai ir sztamai tikėjimo kyla

o jojo in- 
“szveritas 

Su tuom rimbu pla-

rimbislu” skuta
si barzdas ir usub, o po smert 
visi “ri/mbistaiB eina in dan
gų ir lieknai aniuolais — taip, 
kad rodos' Dievas turėtu dan
guje vieta del kvailiu.

Nuo kokio tai laiko randasi 
tarp musu visoki iszganytojai 
dusziu ir vardan Kristaus, už- 
metineje kitiems tikėjimams 
buk jieji negeri ir kad tiktai 
jieji yra “siuntiniais

' Dievo idant musu duszes isz- 
gelbeti nuo pekliszku kankiu.

M nuo

M'

■

Bėgant laikui mainosi ir žmo
nes. Sziandien žmonos kai ku
riuose dalykuose visai skiriasi 
nuo senovės žmoni u. 
Lietuvos kaimuoMo rudeni ar
žiema po vakarienes tuojau vi
si skirstosi: senesni gulti, jau
nesnieji lekia net in tolimu kai
mu vakaruszkas ir t. t.
r‘Seniau, gi taip nebūdavo; il

gas žiemos ir rudens vakarais 
visi dar ilgai vakaraudavo, 

moterys verpdavo, 
tinklus, pyne

krepsziuM ar suko virves. Kar
tais visi dirbdavo viena darba: 
plesze plunksnas arba knrszo 
vilnas. Ka,d nebūtu nuobodu, 
pasakodavo vieni antriems pa
sakas, užminėdavo mislos. 
tai vukaravimu i..,rr_
laukdavo visi, o labiausia mes 
mažieji. Apie miega nebūdavo 
ne kalbos. Bot daug, vai daug 
prabėgo metu. Negailestingas 
laikas jau senai iszmete isz ma
no atminties pasakas. Isz ju vi
su pasiliko tik viena, kuria as% 
jums ir papasakosiu.

Tai buvo senai, 
Lietuvos 
vietoj — nieks 
vonia tada,tokiu stipriu ir drą
siu vyru, kuriu, del ju drąsumo 
ir stiprumo bijojo visas pasau
lis. Bet isz visu ju buvo stip
riausi : 
medis ir Drutjonis. 
apio Drutjoni ir 
Szisai nugalėjęs viso pasaulio 
milžinus užsimano pasigrumti 
net su velniu. Tik visa jam bu
vo beda, kad nežinojo kur rasti 
pragaro. Nors jis apio tai klau
sinėjo visus, bet sužinoti vis 
del to nepasiseko. Galop surado 
sena kareivi, kuris pasako, kad 
labai, labai toli pietuose 
aukszto kalno kvszo 
kaimas. Nudžiugęs 
nieko nelaukęs iszsiruoszo m 
kelione; ji truko pora metu. 
Perėjo jis daug karalysc.ziu,

U* n

■

I
I

I

t

2 Kovo

4

t

“Lituania”
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FILOZOFAS.
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I Savo“ 
jo, Herbert Hoover’is visu pir
miausia aplanko 
Amerikos uostus.

Žiūrint in žemlapi matome; 
kad Contralo Amerika panawi: 
in sausžemio susmauga, in plot- 
rytus nuo Meksikos iki Kolų m* 
bijos, tarpe KaraibiszkoH juros 
i r Rėmusio oeoand, bot vi stiek 

mažas 
kontinentas, isz ypatingo goo- 
logiszko sudėjimo, sujungda
mas Sziauru ir Piotu Amerikas.

Politiszkasvardas, Centralo 
Amerika surisza krūvon - Gua- 
tamala, Honduras, Salvador, 
Nicaragua ir Costa Rica, pen
kias respublikas, kurios suda
ro “ 
szoimyna.” 
kos sudėtos in krūva yra tik 
biski didesnes už musu Cali- 
fornijos valstija, — apio 15,000 
kotvirtniniszkoms mylioms.

British Honduras, teritorija 
i sz <8,600 ketvirta i n i szk u myliu, 
su 46,000 gyventoju, yra vie
nintele Europos kolionija Cen
tra lo j Amerikoj.
Randasi ant Karaibiszko pa- 
krasezio ir ežia auginama tro- 
piszkus vaisiai, cedrai ir rau
donmedžiai kuriuos eksportuo
ja Suv. Valstijoms.

Honduras, pirma respublika, 
kuria aplanke musu naujai isz- 
rinktasis Suv. Valstijų prezi
dentas, yra Ponnsylvanijos 
valstijos didumo. Bet negalime 
tolinus lyginti.

Honduras su Pennsylvanija. 
Honduras turi apie 800,000 gy
ventoju, jos sostapile, Teguci
galpa, turi apie .39,000 gyvento
ju. Yra žemdirbiszka valstybe 

daug neiszdirbto
Apart galviju ir 
eksportuoja bananas, 
nius rieszutus ir kava. Beveik 
visi gyventojai yra Indi joną i, 
maiszyto (Iszpaniszko) krau- 
JO.

Guatamala, Ilonduros sziaur- 
rytinis susiodas yra apio Now 
Yorko valstijos didumo. Czia 
randasi daug kalnu su volka- 
niszkoms virszunomis. Isz apio 

125,000 gyventoju apie 60 
nuoszimtis yru Indijonai, kiti 
maiszyto kraujo. Vergijos sis
tema vis egzistuoja ant planta
cijų. Kava ir cukrus yra svar
biausi produktai. Galviju augi
nimas ir medžiu kirtimas vra 
kitos svarbios industrijos. Gua
temala, sostapile, buvo visisz- 
kai isznaikinta žemos drebėji
mais 1917 m., bot pusėtinai vėl 
atgaivinta ir turi apie 120,000 
gyventoju. Coban ir Tutonica- 
pan yra kiti svarbus miestai. 
Guatamala turi daug uostu.

Nicaragua, kur nelabai senei 
prezidentiniai rinkimai laikyti 
po Amerikos prioži yra truputi 
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Centrales

Centralo Amerika yra
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Jei nori žinot kas, ateik' 
ir pažiūrėk!

— Bet kas czia dvokia žino-
' ' I ! ,-!l

biaurybo,
dvoki mOHzln ir dar klausi!.... 
ri k tolėjo Drutjonis.

Priesz drąsuoli isz urvos gi
lumos iszejo baidykln. Jos il
gas liemuo, platus poeziai, ries
tas snukis, smaila ir'kreiva no- 

nekantriai ll>sn' ’r barzda, kaip supu
vusio sziono globis, mažos rau
donai blizganezios akys ir pon- 
kiasieksniai ragai liudijo, kad 
tai isztikruju buvo pats vel
nias. Drutjonis galingu balsu 
nusikvatojo ir tarė:

— Na, na, tai pragaras tu
ri nieko sau gražuoliu! 

0 -4

— Laukan isz czia — 
riko velnias.

— Tik nesikarszcziuok, ne
si karszcziuok, nes pats pirmu
tinis iszskrisi, — ir delnus pa- 
sispiaudOH Jonas priszoko prie 
velnio. Abudu susikibo. Prasi
dėjo dvikova. Užkulniais, lyg 
žagrėmis, iszaro visa asla. Jo
nas iszsyk pajuto, kad velnias 
kur kas už ji silpnesnis. Vel
nias cino szniokszti, 
nuo jo cm o

Už

o

I

Centrales Amerikos tautu 
Tos visos respubli-

*■

seniausiai 
krasztc, bet kurioj 

nežinojo. Cy

Ka Ina vert is, G r i aunn- 
Kaip tik 

pasakosiu.

an t 
pragaro 

Drut jonis

pora 
karai yseziu

visokiu žmonių, per- 
por daugybe plaeziu 
Perlipo per debesis rc-

mate dau
Mikele
upiu.
mianeziu kalnu virszunos, bot
kalno su kaimu dar niekui’ ne-

, vie-

isz czia Sil -
jos didumo. Czia žemes drebe-

r'

v
p
I

kriokti; 
stambus 

o Jonas vis ji

ko
vei n io

su

yra

randasi

MOS-

Viena filozofa perkeline jo 
Jonas per upe. Kada plauko, 
Filozofas paklauso Jono: .

— Ar tu moki raszyti?
— No moku, ponuli.
— Na, tai tavo treczo dalis 

gyvenimo pražuvus — tarė sn 
puikumu Filozofas ir

klauso tolinus:
O ar moki tu rokuoti?
No to no moku — atsake

visu

3

.■if
■"i4|

..

ill

pietuose, 
auginimas

Jonas.
. — Tai tavo puse gyvenimo 
dingus — atsake Filozofas.

Tame pasikėlė drūtas vejos 
ir valtis pradėjo labai in szo- 
nus vartytis. Tada Jonas pa
klausė filozofo:

— Ponuli! o 
plaukt ?

— Oj no, no! — atsake per
sigandęs Filozofas.

Tai ciela tavo . gyvastis 
dingo — atsako Jonas.

jimai yra tankus. 1917 m., 
tapile, San Salvador, buvo pu
sėtinai isznaikinta. Isz viso, gy
ventoju turi 1,620,000. Kaip ir 
su kitoms Centrales Amerikon 
gzalims, Salvador turi turtin
gus mineralinius depozitus bet 
labai mažai iszkasOvoKava yra 
svarbiausiais produktas. Kiti 
svrbieji eksportai yra tabakas, 
ryžos ir kailiai.

Costa Rica, pusiau Ponnsyl- 
vanijos didumo, su apie 510,000 
gyventoju,
Kavos ir gyvuliu 
yra pirmosios industrijos. Port 
Limon yra liunanu pirklystes 
centras. Prie Ramusio oceano 
kasa miksa ir sidabru.

Visos Centrales Amerikos 
respublikos turi konsiitucijo- 
miliszkas valdžias, su savo pre
zidentais, legislaturoms popu- 
lariszku balsavimu, iszrink- 

Be.t parliamentariszku- 
mas nor popularis sziose szaly- 

per 20 metu 
valde diktato

rius, Manuel Cabrera, ir nuo to 
laiko mate kelias revolucijas. 
Nicaragua, užkariauta ir ap
galėta 1856 m. William Walker 
isz Nashville, Tennessee, su jo 
pulku, nesyki mate visokiu ko
vu. Hondurose civiliszkos ka
res vienu laiku arba kitu sulai
ko kitu Centrales Amerikos 
respublikų ekonomine gerove.

— F. L. L B.

■I
nturto, 

darkailiu, 
ko kosi- tu mokiar

va r ve f i 
prakaito laszai, 
minko, vis spaude, vis labiau 
ilsino ir isz visu jogu suspau
dęs kai t renka biaurybo in urvo 
giluma, kad net szonkauliai su- 
braszkcjo ir akys iszszoko. Ta
pes nugalėtoju, Jonas su 
liais pabaigė lamdyti
krutino. O paskui pakeles pra
garo kerte ir in (pasidariusi 
plyszi inkiszo velnio barzda ir 
nuleidęs atgal ant barzdos ker
te apleido urvą. p ■

Tokiu, ar bent papasziu vyru 
butą senovės Lietuvoje. Kažin 
kas bus isz dabartiniu musvr 
berneliu, kuriuos mažas degti
nes buteliukas ir dar mažesnis 

nori t...
seneliai

devynįems

ba Isay imy..
toms.

in banka
kasi oriau s

paduotu
kerszinda-

” ku-
?

kyszojanti kaina su kiyjnu, isz

so.

bombos
Bombaria laike rankoje. uBomba” 

buvo suvyniota in laikraszti ii 
ne buvo tai bomba tiktai pa
prasta spjaudinyczia. Kada ji 
aresztavojo, žmogelis prisipa
žino, kad tokiu budu norėjo 
gauti pinigu ant operacijos sa
vo serganezios mot eros, kuriai 
kerszina mirtis jaigu nepada- 

■ rys ant josios operacija t no

mate. Ėjo toliau. Tik sztai 
na ryta, saulutei jau gerokai 
patekėjus, pamate isz žilo szilo

kurio veržėsi juodu durnu ka
muoliai.

— Na, tai jau czia bus pra
garo kaminas - džiūgavo Drut
jonis. Bet kur pragaro durys; 
kaip jas surasti?... •
Ii pragaro durys; be ju kaip gi
- -    ■ - ■ —  - -. . -.  —- —-

Juk turi bu-

G iratamalu 
priesz 1920 m.,

papirosas valdo kaip 
Ar nereiks tik, kaip
pranaszavo 
pinuti?....

gaidi

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Porszalimnai. Nau
dokite Dr. * Whites Lun-ga 
Hoa-la gyduole ir Black Crow 
Pigu Įkas. t t-?'

Dr. ■ Whites

o yventoju

6 6 6
yra tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekose

PAJESZKAU DARBO. i

ilrtjlį
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Banka jam dovanojo kalte ir 
pasirūpino idant moterei butu 
padaryta operacijo tuojaus ge
riausioj ligonbuteje.

kuri
puikiam bronziniam
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miestelyje

Nepaprasti yra likimai žmo- 
jgaus ant szid svieto kaip paro
do du pavyzdžiai:

New Yorke gulėjo pas gra
bo ri u lavonas mirusio sporti
nio karalius Tex’o Rickard’o, 

gerbo visi Amerikoniszki
sportai, 
grabe, kuris kasztavo 15 tuks- 
taneziu doleriu. Keliolika metu 
adgal, tasai sportinis karalius 
buvo beveik valkata be skati
ko, bet mirė milijonierium.

Antras paveikslus: 
FrancuzisZkam

i Cannes gulėjo prastam grabe, 
sumusztas
Didžiojo Kunigaikszczio Mika
lojaus, giminaitis nužudyto 
Rusiszko caro, kuris savinosi 
sau Rusiszku sostą. Prie grabo 
stovėjo tiktai keli isatremtojai 
isz Rosi jos, subnnkrutinia aris
tokratai.

Rickard’as pradėjo gyveni
mą varge* bet mirė turezium.

Mikalojus pradėjo gyvenimu 
nuo pat virijzaus, bet likimas ji 
austume 'žemyn, mirė pilnas 
kartybių, bado ir nuplosztas 
nuo visu garbiu ir turto.

isz lentų, lavomis
i\i

Taip, navatnaa yra likimas 
žmogiszko gyvenimo.
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir
mazius, 
giausia preke. 
Kreipkitės pas

x

didesni už New Yorko valstija 
ir turi apie 650,000 gyventoju. 
Managua, sostapilo, turi 33,000 
gyventoju. Leon ir Granada 
yra kiti svarbioji miestai. Dau
gumas gyventoju yra 
pirmųjų szalies gyventoju, su

Afri'koniszko

ainiai

įl
1»

A
M

uz pi-
primaiszymu
kraujo. Yra turtinga bet neap
dirbta szalis.

Svarbieji mineralai yra auk
sas, sidabras, varias, szvinas, 
geležis ir nikelis. Girios pilnos

i •A puikiu ir ypatingai brangiu mus ypatiszkai X 
arba prisiusime X 
musu žmogų in Xijusu namus. 1

Turime du X
Ofisus:

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J X
MAHANOY CITY, PA.

Shenandoah Heights. Phone625-R
SHENANDOAH, PA. t

modžiu. Nicaragua ežeras, 100 
myliu ilgio ir 15 myliu ploczio, 
su artimu Managua ežeru yra 
labai svarbios pergabenimo si
stemoj. Su San Juan upe, prie 
Costa Rica rnbežiaus, Nicara
gua ežeras sudarys kanalini 
kelia kuris planiuojaina surisz 
Atlantika su Ramusiu oceanu. 
Net 1916 m. Suv Valstijos ingi- 
je teise pasthtyti szita kanalu 
ir tada užmokėjo $3,000,000. 
Pastatymas szio kanalo page
rins visos Centrales Amerikos 
ekonomini ateiti.

Salvador, prie Ramusio ocea- 
no pakrasezio, yra mažiausiaį,

♦
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Centralos Amerikos respublika 
ir yra apie New Jersey valsti-
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K. RĖKLAITIS 
Lietuvuzkas Graboriut 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada >r 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

Al U IV. Kprucr <t.,
MAIIANIH CITY, PA.

MAUKE I'NT , 
TAWAQUA, PA.

Ant formos arba už dieni to
ri u. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes 
kasiklose negaliu ja'u dirb
ti. (J.18)

John Laskey,
* Gilberton, Pa.Box 392

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.62

1N KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkaa kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 30 metu. 
Prcko 25e per pacztu. Turi rasti* 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

*

f

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didslia.

G. W. BARLOW, Ptm.
i J. FERGUSON, Vic«-Pr*a. ir Km.

MERCHANTS BANKING TRUST
I

MAHANOY CITY. PA.

ii*

T
3-czia Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST 00M
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o

Dekite savo 
persitikrinsite ir mat/ritą
. . . n.---------įkaip tąi pinigas auga su padauginimu Prooento* * * 
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Kvailas
Franas

Vaikai apie priminima miru
si tt isagirde sudrėbėjo. Jau da
bar nesijuokia, tik su atyda ir 
iii^gerdumu klauso, ka ežia 
kvailas Kranas jiems nupasa-
kos. Kvailys žvalgosi, žiūrėda
mas tni in viena, tai in kita, 
pagalinus insi žiu re j o in viena 
maža, kuria žingoidžiansiai in 
paiksza žiurėjo. Vaikas maty
damas kad atkreipė ant saves 
atyda kvailo Frano, nuleido 
žemyn • akis, bot tuomtarpn 
Juozas klausia:

— Tai ka-gi žemo sako?
— Sako kad alkanam duos 

duonos, troksztancziam vande
nio, linu ir kapapiu nuogam, 
visokia žolelių sergantiems, o 
mirusiam amžina pasilsi savy
je — amen.

Vy riaušes isz ju, Mikas, 
prunksztelejo juokais ir atsa
ko:

isz

— Tai visi ta žino, ka tu 
sakai. ‘

— Žino, bot liet neguodoja 
už tas dovanas ir tas gerybes 
szx’entos žemeles; kiek jus pa
tys priplakat ja savo botagais 
ir kuriais pridnužot, o ar tai ji 
nejauezia ?

— Ot, tu kvailas ir tiek — 
sako jam piemenai. Ir besi
juokdami traukiasi szalin nuo 
kvailo F rano kuris ir nelaukia 
tik užsigrvžes eina sau savo ke
liu.

arit jo voido nematyt buvo to 
linksmumo, to džiaugsmo, koki 
galima buvo ant jo patomiht 
kada artinosi prie kito kokio 

1 kaimo.
NeliUksmino jo paveikslas 

kaimo dėlto, kad ten negyvena 
tie kurie ji supranta, kad ten 
žmones kitrtip kalbantieji, ki
taip jaueziantieji, arba kad tai 
žmones kitos tautos.

Gyvena tame kaimo Vokie- 
cziai; kaimas vadinosi Olen- 
dry — Gaje ir tosesi linkui ry
tu szalies nuo Viznos.

Franas ne vardo kaimo no jo 
gyventoju nemylėjo taip, kad 
szalinosi ju isz tolo. Nekarta 
net buvo taip kad paikas Fra
nas tezvydes einanti keliu Vo
kieti, szauke:

Begkite vaikai, Vokietis 
ateina!

Atsitiko kad 
pasargos užteminta.

— Tai kas-gi 
kad Arokiotis ?

— Vokietis vistiok kaip le- 
Vokietis musu žemes 

dn<ma valgo, o musiszkiai ne
kalba ir nesimeldžia, nes Vo
kietis iszsižadėjo Jėzaus ir Mo
tinos Dievo, per tai reikia jo 
vengti..

Kaimiecziai, kiti tikėdami ir 
netikėdami kvailio pasakai 
klausė apie tai kunigo klebo
no.

Kunigas pasitikęs Frana at
siliepė in ji:

— Na, ka gi lu paiksze?— 
Girdžiu, kad žmonos kvailini 
savo pasakoms. Kas-gi tau pa
sakė kad .Jezusa ne Žydai, bot 
Vokiecziai nukankino?

Kvailas Franas žiuri temin
ti k akimis

kieti, szauke:
d) .

ant tokios jo

tamo blogo

t
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sako kad Jeziisa no Žydai, bei
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ir piemenai vadina ji 
kaipo 44kvailo”

— Sngryžk, sugryžk, Fra
na i, — szaukia vyria uses, Mi
kas — sugryžk, padarysime ta
ve karaliumi jei toks esi man- 
dras.

Franas ant tu szauksmu ne
paiso ir tik eina savo keliu. 
Žino jis kad seni ir jauni, o net 

“tu,” nes
niekas nepa- 

guodėja ir nedvejina jo už va
dinimo.

Mea” tai dalis būrio, arba 
gimines ar draugoves: “mes” 
tai dalis sujungtos pajiegos, 
proto, turto, het “kvailas” t : 
ricirta* isz draugijos, irakirta 
Ui bendros iszmintios ir pajie- 
Wh.s, iwtskirtas nuo visko, tar
tum negnmtos vaikas, tartum 
gamta nieko jam leisdama gy
venti nepaskyrė, leido gyvent 

, viena vienatini; tartum sėkla 
kokiom nugvnenes nunesztn ant 
juriu smiltino ir ten numesta 
pridygo ir iszaugo, taip kvai

lins Franas iszaugo tarpe žmo
nių kurio jam kaip.anos pusty- 
nes smiltis grūdeliai augmenes 
ir paežiai augmenei, buvo sve
timi. Jis trokszta kiekviena sa
vo broliu vadinti, jis trokszta 
visus mylėti, visiem gero dary
ti, bet niekas nuo jo tos meiles, 
to gero velijimo tos 'brolystes 
priimt nenori, stumia nuo sa- 
.ves ir už tai pajuokom ir pik-

gai i n kleboną ir 
mirkeziojo kaip paprastai ka
da ji kas neramino. Klebonas 
tuom tarpu bare Frana toliau:

— Sakau tau beproti idant 
man tokiu baiku kaime nekres- 
tumiai — supranti? In bažny- 
cziu pats eik ir pamokslu klau
syk idant nebulumiai knip gy- 

Si i pra n t i ? — Gy ven i
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Kuom yra sutaiką ant svie
to? iszsirode ne porsenei tikras 
faktas. Beriinc: Pas viena ka-( 
raliszka rodirtlnka pribuvo mi- 
Honierius W. ant atsilankymo. 
Rodininkas iszbego priesz ji! 
ir karsztai pasveikino ji — ta-( 
me tasai milionieris p. W. bu
vo labai nulindęs ir drabužis 
jojo prastas P. rodininkas sėd 
nei ne matytas p. W. ir kuri 
teip ilgai buvo jeigu ne galėjo 
matyt ?

— Buvau visur ir miesto ir 
Darnioje.

— Ar no savo dvaro? ne nž- 
rubežejo?

— Niekur ne buvau, nes ne
galėjau iszvažiuot ir daug ta
rėjau Irotos ant geldos per ka 
likausi ubagu.

Ar tai taip? o, tai ne ge- 
rodiuin-
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NAUJO BUDO LATVAS ANT JESŽKOJTMO LEDINIU SZALIU.
♦

Paveikslas parodo kaip iszrodys naujo budo povandeninis laivas, kuri iszrado Dr. 
Fredrikas Goebel, žymus Vokiszkas inžinierius, kuri naudos ant suradimo žieminiu szalin 
ir kaip jisai gales iszkilt in virszunv ant lodo. Laivas padarytas isz kieto plieno su visokiais 
naujausiais i n taisymą is.

■*

’i

naujausiais in taisymais.

vol apsirei’szkco anl jo veido 
graži giedra. Tuojaus insibrido 
in vandeni ir kojas nuprausė 
idant ir Vokiszku dulkiu ant jo 
nebūt u.

Dabar jau neejo taip smar
kiai kaip iki sziol ėjo idant ko- 
veikiausiai apsilonkt Vokiszku 
lizdu, eidamas žvalgėsi links
mai, žiurėjo in 
spin dūli nojanęzift saulute, in 
balsganus lyg kvarbatkos puo- 
szianezins žydri dangaus do’bo- 
selins ir džiaugtis norėjo visu 
kuom kas tik ji apsiaut i nėjo, 
bet sziadien nesisekė jam toje 
kelionėje, 
kaima,

skniseziai be
są ui u t e,

Aplenkės .Vokiszka 
•perėjės balas pilnas

I

lik vniksztinejo po kiemą neži
nodamas ant katro pirma loti, drebėjo isz susijudinimo ir ka- 

Franas iszvydo 'kaip isz siu- da alsi ūmo ji atgal adbula ran- 
bos trys rudi Vdkieeziai, bernai 
Hamer i o, nesze raudona szepa. 
Kiti esanti, ypacz bobos kuriu 
isz kaimo priėjo, žiopso josi tai 
anl Vokietuku, tai ant Luko- 
szienos kuri su pagelba mergos 
gaudo visztas
jas Frico, žento 1 lainerio, Fra
nas in ta viską nežiūrėjo, aki
mis jis joszkojo Lukoszinus, 
ga^padoriaus namu, kuriuose 
toks iszpusti'jimas daromas. 
Netrukus iszvydo ji. Stovėjo 
jis anl vidurio kiemo su kepure 
ant szono galvos ir su iszsegio-

i bruslolu. Buvo tai vyras 
apie kotiiresdeszimts metu se
numo, sausas 
voizdos, laike viena

apraisvusiom akimis, lupos jo

ka nuo saves, kvailys lyg at
spėjęs ūkininko mislis kalbėjo:

— Ar jus jam parduodat, 
ai i duodat jam savojus paly

turtą?,..

ir bodercnczio

Oil HIM—

rai, — a įsake ponas 
kas.

Asz pribuvau pas pona

'M41
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O szirdeles mano,
Nekurios mergužes svaiguli 

gaVd,
Isz plauku juodu, 

Permaino ant geltonu, 
Mielina žioples, kad vyrams 

patiks,'
O nežino kvailihkes, kad ne

trukus nupliks, 
O galybe,

Kokia kvailvbe!*
In Dzerndzville nusiduokite, 
Ant t n “peroksiniu” 

dirstelekite, 
Galybe barszcziu, plaukai 

visokį, 
Geltoni, juodi, rudi, o vis 

k varijuoti.
O jus pu^galves, 

Avingftlvcs, 
Insisiukite knypkius kur 

reikia, 
Juk jau motinos prasikeikia, 

Rankos gele nuo darbo, 
O da turi su Jokia dukra 

gana vargo, 
Valkatos,

No sėdi namie niekados.
♦ * ♦

Ar žinote, kad yra tokiu 
Lietuviu, 

Ka neatstoję žvėrių, 
Kunigas ėjo kalėdodamas 

per stabas, 
Ar daug savo parapijom! suras,

Tai užtiko vienoje, 
TJotuviszkojo karezemoje, 

Saliuninko dukrele, 
Ne szpetna mergele, 

Kuri ant dideliu dyvu, 
Apie Lietuviszka bažnyczia 

nieko nežino.
O szirdoles apie viską kita žino, 

Daugeli žmonių pažino, 
Ir kreivu ir szleivu, 

Kuprotu ir raguotu, 
Jau gana,

Su tokia karezema, 
Jaigu meszlo kampuose pri-

1

I
r

ponas rodininko, kaipo pag se
novės prieteli, joszkot surami
nimo szitamo rupestije 
perpraszau, jog dryslu praszyt 
apie paskolinimu 20 markiu.

Rodininkas nose nuleido, 
po d rang susimaiszias, jog ta
sai prictelis, pas kuri jisai lan
kei buvo ant visokiu bankie- 
tn, dabar subankrnfino, su nu- 
ludnsiu veidu, o po draug su 
abejone pa krutinės peczois

ir —

— Kad lave!... užkeikė Lu- 
koszius boSigaledamas su gy
vuliu.

o

Sak ykit sakykit
t

— suszuko 
būdamas

ž NH
1

■ ■',’M
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1
pakrutines 

staezei tarė:
— Perpraszau poną, nes ne

galiu paskolint 
tiek pinigu savo name.

O tasai rodininkas buvo la
bai ba gotas.

— Milijonierius nusijuokė, 
paklūpojo rodininkui per peti 
ir tarė:

— Dėkui ponas uredninke! 
Senas pri oteli a u, asz žinojau, 
jog teip bus, jeigu vienuolika, 
mano kitu prieteliu tokeis pa
sirodė, tai ir tu ne kitokiu esi. 
Szitai žinok, jog laimėjau lai- 
žybas. Susilaižinau su mano

klauso Franas nesitraukdamas 
nuo ūkininko.

— Eik szalin! 
supykęs Lukoszius
ergelinojamu isz abieju pusiu...

Sakau tau atsitrauk kol es
mių geras. — O kad tu nudves- 

užkeike vol ant nešto-
kupstu ir kelmu in kuriuos no-ll n 
karta užgavo koja ir nusibroz
dino iki krauju, arba inklitnpo 
nuslydęs nuo kupsto iki keliu 
in szalta purvyną, iszvydo bal
ta sausa kaip'szaka kumele, ku
ri trauke vežimėli keliu linkui 
OI end ry—Gaju, o szale vežimo 
ėjo gaspadorius Mamoris su au- 
sotine kepure rūkydamas por- 
celenine ant ilgo cibuko pypke.

Kranui net akyse tamsu 'pa
sidaro, kada iszvvdo vokieti. 
Norėjo pasitraukt szalin, ka ir 
butu padaręs, jei nebūtu išžu
dęs ant vežimo marga skryne, 
kuria matos nekuria pas Luko- 
szius (Tszgojuose, o ant jos vi
sa dvikarte linu, tiek kad ir 
dvi verpėjos per visa žiema ne- 
suverptu, taipgi 'puodus ir'Sta
tine kopusiu. Vežimas buvo 
augsztai prikrautas ir daigiai

nos no turiu tl

vulvs!
pats kaip gyvulys ir kaip gy
vulys padvėsi, jeigu neklausy
si manos...

Kvailas Franas nusiszypso- 
jo ir tare metes in szali smar
ku žvilgtelėjimą.

Tegul tas kunigui kle
bonui rupesties nedaro! Nerei
kalauja niekas kvailiu rūpintis 
nes juomi rūpinasi pats Die-

Daug reiketu padėt da ant jo virvėms suraiszioti idant 
triūso ir priskelbt pamokslu 
del iszmokinimo tu 
szventa diena eina in bažny- 
ezia, klauso pamokslu savo pie
meniu, o vienok nedaug teisz- 
mano.
kiną ir kvailys be pamokslu 
žino takeli in rojų...

Kunigas buvo nusistebėjas ir 
net persigandęs; apsi'žvelge ap
link ar niekas negirdi kalbos 
“heproezio” Frano... Jam rū
pėjo jo iszganymas dusziu jo 
aveliu, "bijojo, idant no viena 
isz ju tokio papiktinimo neisz-

tyhcms atsimoka. Jis, paikszas, girsiu.
Kaipo’beproti kunigas baust 

negalėjo ir ka-gi kvailiui gel
bės gazdinimas amžinom pra
garo kanezioms, velniais ir ug
nimi, kad ji*s kvailas ir nesu
pras, o gal da iszjnoks kaipo 
beprotis 
tokiu boproezio atsakymu — 
ir tik tarė: “Beprotis esi, bet 
sakau ’tau, saugokis, nes gausi 
su lazda.”

— Kvailas nejauezia skaus
mo; baudžia ji kam tik norisi! 
— atsake Franas užsigryžos ir 
tarės: “Dievas teisingas.i.” nu-

<<

mes

isz-

vas

kurie kas

Kvaili pats Jėzus mo-

ir stiprios isz- 
ranka už 

rago buliuką, kuris karias nuo 
karto kratė galva ir kasė nagi
ne žemes, vartydamas akimis.

Priesz Lukosziu stovėjo isz- 
si žergęs, susi kiszes in kiszenius 
kelnių rankas, vienas isz tur
tingiausiu ‘kolionistu, Gotlibas, 
iszpntes -pilvą ipit kurio 'bliz
gėjo tam’bakinis retežėlis nuo 
laikrodėlio, o sidyg pilvui ka
bojo dantyse ant ilgo cibuko 
pypke. h

Dorojo jis buliuką. Susiderė
jo, o'kada Lukosžjus norėjo pa
duot ranka. Vokiecziui, buliu
kas pasipurto ir htitrauko savo 
gaspadoriu ir pardavika nuo 
Vokieczio. Vokietis nepa-sijudi* 
n<> isz vietos tik linktelėjo su 
galva ir paleido isz burnos du
rnu. Franas pribėgo prie ju ir 

už rankoves Luko- 
szjiii nepaisydamas ant riksmo 

Kvailas,

past voros

szius,

beproczio

vienok nesi rūstina ant žmonių 
nž ta ju nedekiiigyste, už ta 
niekinimu jo tikriausiais ir ge
riausiais jiems linkėjimais; ne- 

nejanozia kaino 
44kvailas” jokio nesmagumo 
deki to, nekeikia žmonių, eina 
tarpe ju linksmas ir lik jo du- 
srioje giliai paslėpta kokia tai 
lindnastis, kokia tai tyki siela 
ir pasielgimas. Trokszta jis vi
sus suramini, visus palinks
mint, bot kuom? Net ir jo žo
džiu plaukencziu isz teisingos 
srirdies, nieks priimti nenori, 
o kito ko, nieko neturi... . ėjo savo keliu.

Niekam nieko negalėdamas
• dttoti Franas nuo nieko taipgi ant toliau būti Vokiecziu prie- 

nickto įjraszyt neissodryso. Kad 
eina per kaima jauezia skanu 
kvapsni iszeinanti su dūmais 
per kaminu; žino jis kad ten 
gaspadines gamina skanius 
valgias, het tas ji mažai links
mina— visgi tas daro jam 
smagumu jog žmones gardžiai 
valgo• ir nealksta taip kaip jis.

Kada szi rytmetį Franas oi- 
jia krantu upes, žiūrėdamas in

liūsta 
kvailas

ir

Stebėjosi kunigas

Dievas teisingas

Taigi Franas nepaliovė ir

nenupultu bevežant; taipgi už
pakalyje stovėjo pririsztas dig- 
tas vorszis kuriam sukako sze- 
szios sanvailes gyvenimo. 
Kvailas Franas tai žinojo, ka
dangi buvo nesyki pas Luko- 

ir viską mate, o kada
paskutiniu kartu nakvojo, ju 
žalioji atvedė ta marga, gražu 
versziuka.

Paikszas sustojo lyg stulpas 
in žeme inkftstas ir isz nusiste
bėjimo net burna atidaro. Ne- 
iszdryso jis Vokieti užkalbint, 
kokiu budu ta>s viskas, ta sa
vastis Lukosziu pateko in Vo
kieczio nagus, tik jaute, kad 
Vokietis iszplesze kaip nors ta 
viską nuo ūkininko ir buvo jam| 
gaila Lnkosziu.

Ve'žimas pravažiavo pro ji, o 
senas Hameris nei’szleisdamas 
pypkes isz dantų praėjo, skai
tydamas iszpiltus ant delno pi
nigus. Kvailo Frano gal but 
kad ir visai nepatemino, nors 
lasai žiūrėdamas in Vokieti 
akimis, i»sz kuriu laltum ugnis 
pylėsi, szna’bždejo:

— O žmones, žiūrėkit ka ta 
Vokiszku galybe nuo biednn 
žmonių iszplesze ir gabena prie 
savos.., ..............

O kada versziukas suraiszio- 
tas tartum melsdarnaa pagel- 
bos idmnt neatskirtu ji nuo jo

ant
tf

vaiku kurie roke: “ 
kvailas Faunas, žiūrėkit, žiūrė
kit,”

roke:

suszu'ko:
Gaspador 1 Lu koszia u !... 

K ft-g i darote,
Vokiecziui savo turtą atiduo
date?...

Vaikai apspito 
na,” 
gaspadorius nuraminęs gyvuli, 
a t si k reipo i r su riko;
- ■— Tylėkit, bambliai! Sza- 
lin isz ežia! -— Franas bo atsi
kvėpimo kartojo:

Luikosziati, gaspador, ka 
darot, kam Vokiecziui duoda
te save apipleszinot?.,.

Vokietis surau'ke pikta kak
ta ir gatavas 
“paiksza,” 
nelabai gerai užsidėt, todėl tik 
isaputos savo rūstybe per nosi, 
tarė:

kodėl nelabam

“kvaila Fra-
kaskart. garsiau roke, o

buvo pamokint 
bet su beproeziu

turu 1 —— 
vinezio buliuko.

•— Dumrnor Keri!... — 
niurnėjo piktai Gotlibas.

K a ežia su kvailiu szne-
— atsiliepe viena isz mote-

SU-

Mi 1 i jon i oriu s nusijuokė, ii

ko t! 
riu.

f p 
antra.

Taip, I ai p I pritarė

Varykit ta pusgalvi sza- 
p ridu re Iroczia.

Ir tuojaus visas baris pasi
daro priesziu Krano. Visos no
rėjo pasirodyt akyveizdoje Vo- 
kioozio rszmintingom ir poli- 
tiszkoin moterimis. Nežinojo, 
vienok, kad

lin! -

gal tas kuriam 
nori būti taip geroms, netinki 
joms labo, gal netrukus Vokie
tis užims ir ju namus ir joms 
reikes apleist tpviszke per gud
resni už jas Vokieti isztrcm- 
loms bet. apie tai nepamislino 
gal ne viena isz ju, o kad ir pa
mišėlio -katra, nenorėjo pasiro- 

“neiszmanele”....
—zToliaus bus ir—

dyt

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Susilaižinau su 
draugu bankicrium M. ant 10 
tukstaneziu markiu, jog nuo 12 
musu geni draugu ne gausiu 
nei nuo vieno paskolint 20 mar
kiu. Kaip pribusiu pas juostis 
su nuludusiu veidū ir prastai 
pasirodžiusiu, negu kaip reiko 
ir papraszysiu paskolint. Mano 
draugas M no norėjo in tai in- 
tikot — o dabar asz po dvylik
tam atsilankymui pas pona, 
kur datyriau tokio paties priė
mimo, kaip ir pas anuos vie
nuolika — dabar bėgsiu pas 
mano drauga M. kad paimt 
laimėtus pinigus.

Apsisuko p. W. ir nuėjo, 
palikins rodininką iszsižiojusiu 
ir nutirpusiu.

Tokia tai yra šutaiki priete- 
lyste 'ant svieto.

I 
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versta gana, 
Juk ir burdingierius laiko, 

Prisilaižyti pritaiko, 
Bet valgio nepataiko.
Badu vyrus marina,
Retai valgi gamina, 

Lovas in menesi karta kloja, 
Inlipt in lova negali, blakės 

' loja, ’
Norėtu kad vyrai uždirbtu,
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Uždarbi visa pragertu, 
Bot vyrai ilgai ne buna, 

Pas kitus ant burdo runina.
* ♦
E, ten Virdžinijoj 

Vienoj urvbj,

. ,, .... . >.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažindjimo ir t. 1.1 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
----- --------------------------------- -----  I

SI,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui1 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, 4ai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
aalnaa. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 

i greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų V 
atgauk savo sveikata.

Vai&t-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
mali mo, nenoro Valgyt, strėnų ir pa
talu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
Idtu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-šoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

I fe

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

Bell Telefonas 1430-R 
iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kopiniu. Pagrobus paruo
sta nuo paprosczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

ii 1

>

Vienoj nrvoj, 
Di gyvuliai, 

Elgėsi nedorai.
Visi paibeliu verti,'

Jaigu negali kaili iszlupti,
Asz da palauksiu, 

Nes kaip vela atitraukriu, 
Tai in kaili duosiu, 

Ir snvinezevošiu.

Ar Baltimore, 
Ar Baltruviene,

Tai rodos vis tiek, 
Bet viena kitos nepasiek.

♦
r >
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Eik tu sau szalin, paik
sze, ne tavo ežia reikalas!

Paikszas Vienok nešit rauke 
Įtik kumszczi'as sugniaužė ir in- 
I trauke oro in savo krutinę, ku
ilio per valandėlė nebuvo in ja 
inleidos, ir'suszuko:

— Ka ? ar asz ga 1 meluoju ?! 
Ar nemaeziau savo akimis kaip 
gaibeno Vokietis vagis skryne, 

I lin u s Ir verszi Lukosziu in sa-
L

į — mou — suriko Luko-
szius nežino ant ko, ar ant gy-|»kaa«iBu«, ulima aaeyaa, auomaro,

t?
i

a

'■ ''i

szu ir visai nepaisejo ant bari
mo kunigo.

Besiartindamas prie kaimo
Olendry—Gajo spjaudė kaip sza Frana paėmė tokia gailos-Ivo namus? 
tik pamielino apie “Prusa” ir 
piktžodžiavo, nes buvo persi- 

tat * A A. A M A ndb 'M

motinos, gailiai užbliovė, paik-

Kad prie manės prigulėtu, 
Tai kitokios bobeles ten 

gyventu, 
Gerai viskas butu,

Kad munszaines ne gertu. 
Vyrai negerai daro, 

suteikiam I Kad paveda bobai užtarti savo,

I atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

NuMndlmo ’ valandoje i 
geriausi patarnavima. Palaidojimą

Mil

i j

I

m1 'mW™

Tos szirdoles per diena
vandravoja,

Net ir vaiku iszsinara’kavoja, 
In laika valgi nepagamina,

tis, tokiu keraztfu uŽsidego jo 
szirjis kad leidosi kaip lyg 
kulku linkui Us^goju kaimo 
tarttim del geibojimo savo sa- 
vaatibs I

Žiho« ____ _____  7 L
tuokus bego prie kiemo.1

Stoi! J.I«U kenti nervu calvo. ,ilo pllnal ulganMinti.
Ibz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavima tai mel-vulio ar ant Frano. Fmniw yio- *•* •***®n,k ***• • *,u'tikrines jog Ncrij daug žavu 
nustipo ir kas motas stimpa 
dėlto, kad volnes savo szakia 
upeje pl a uja po kožnam nuno- 
szimui Vokioozio in pekla.

Kada Franas paliko Vokie-

lL

nok ant to nepaisė tik savo kai- tonuoti o pribusiu m Da ant juoko laiko kožna
Mo. de^muminutu. TeUfonM 872. vaikinakuria pleszlkai drasko, 

odamas namus Lukosziu

Rado ant kiemo daug žmonių

fr Norint užmoka už burda, 
O in laika neiszverda, 

Da dabar visko n e laiduosi n, 
Bet kitu kartu viską 

iszgiedosĮu,

Vokietis tik spjaudo, keik-Įsu Nervu Preparatas ulbėta tai U- 
1 ramu

ma. Atalusk 10c. o rausi musu žolių
Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuvisskas 
Dentistaa Mahanojuje.

Apt Antro Floro Klino SMoro

kad paiksza kelte ir ratelkte' imomt
i • a I-—— A AJte.ltaJktab.l-. ^41^. e, 'JtaA tai it ak>«>taitaii IM i

* ir knyga kataloge. Reikalingi muau 
- ’ toliu pardavinėtojai visuose mieetuo- 

so. M. ŽUKAITIS

damas žmones, . 
prisileidžia ir pristoja, nes jei 
gu ne tns, jis rastu aftt jo laz

/Btiklbpiai langai priesz saule, sunkenybe nuo saves numėtės,1 snukucziu ir staeziom ausimiI Franas žiurėjo iii
1 .

eile triobu, * pasislėpusiu po
f

1
Ii

sparnais medžiu isz tarpo ku- ežiu kaima toli užpakalyje, lyg kkd ant jomari^o. 
riu HIfgn baltintos sienos ir laisviau atsiduso, tartum kokia Į Rudis su smailusu smailu lyg lapes 1 5U, VJ JKLJTL A A Į

ūkininkai86 GiUet street Spencerport, N. T* 19 W. Centre St. Mahanoy City
1 ' 'd: a 1J f *
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Oarbondale, Pa. f Antanas!* f • i
Saladuonis, 171 Gordon JLjldU'VOSe

Gal szaltis sumažins li
gas, nes nuo pirmos Sausio, 
musu mieste serga keli' tuks- 
ttmcziai žmonių ant gripo, in- 
fiuenzos ir plaucziu ligoms.I
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Ona Ancerevicziute, 
daktaro HonsyPo rasztininko 
su Jame,s Dinsmore isz Hazle- \ r, H A a a a

Praeita Panedeli kun.

tono. Jaunavedžiai apsigyvens . .

Oarbondale, Pa. f Antanas'
1 n/lnnn i u 171 O/iwInn ulv I 

mirė 16ta Gruodžio ir likos pa
laidotas ant Lietuviszku kapi
niu Forest City. Velionis pali
ko dideliam nuliudimo paezia, 
du suims ir viena dukrele, kai
po ir keturis brolius, Juozą ir 
Jurgi Lietuvoje, Jokūbą ir 
Franciszku gyvenanti Ameri- 
ke, kaipo ir daug giminiu. Ve
lionis sirgo ilga laika viduriu 
liga, turėjo apie 45 metus, isz- 
gyveno Amerike daugiau kaip

VAŽIAVO VOGTI, ONUVA-
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mieste.
j- Marcele, pati Antano Ka- 

tarskio, mirė Panedelio ryta 
pas savo žentą Frana Rajkauc- 
ka, 313 W. Market uly. Velione 
parengė dinerke vyrui iszei- 
nant in darba ir tuojaus gavo 
kraujateki nuo ko mirė pirm 
negu galima buyo paszaukt
daktaru. Gimė LietuvTTjo 52 me
tai adgal, pribuvo su są\o vy
ru in Amerika 1902 mete, ap-. 
Si^yvondami Bowman’o pccze- 
ję isz kur keli metai adgal per
sikėle in miestą pas žentu. Pa
liko dvi dūk teres Ona, pati F. 
Rajkaucko ir Helena norse Mi-
sėricordift ligonbuteje Filadek 
fijoj, sunu Laurenta namie ir 
du anūkėlius. Laidotuves atsi
buvo su misziomis 
zapo bažnyczioje Ketverge ry
ta.

S?.v. Juo-

— Poni Helena Kundrotie- 
ne, 420 W. Pine uly., staigai ap
sirgo Nedėlios vakara ir likos 
nuvežta iri Ashlando ligonbu- 
te.

— Musu tautietes Mahano- 
jietes, p. Elenos Auszriutos 
koncertas, kuri parengė vieti- 

' riis koras, atsibus Utarninke. 
Lai Mahanojiecziai susirenka 

parodyti 
szirdinga iszreiszkima del sa- 
)/o tautietes, kuri tarp jus už
augo ir jums atnesze garbe.

-r- Buvusis taksoris Blew ne
paliauna kankyti moteres 

. savo taksais, o vis atejviu mo- 
toresjeaip ana diena vela aresz- 
tavojo Maro Ziobienia, G22 W. 
Spruce ui i., kad nemokėjo tah- 
sas, ir nuvožė in Pottsvilles ka- 

. įėjima. Mare Kalcis nuo W.
Center 
trumpa laika kalėjimo užsimo
kėjo taksas ir likos paleista na
mo. Ar buvo girdėt kad Blew 
aresztavotu Juokia Airisze?

• t

kuoskaitlingiausia

1

v

Mare Kalcis 
uli. kuri

20 metu, gimęs Žaliosios kili
mo, Liubavo valscziaus, Kal
varijos apskriezio, Suvalkų re- 
dybos, buvo ilgu laiku “Sau
les ’ ’ 
miniu geistu daugiau 
žinoti lai raszo pas Mrs. M. Sa- 
laduoniene, 
Carbondale, Pa.

skaitytojam. Kas isz gi
li pi o ji

171 Gordon avė.

Tahona, Okla, t Czionais mi
re Vilimas Skrapeikis, senas 
žmogus ir nevedes, kuris paėjo 
isz Kauno gubor., nuo Rygos, 
nepalikęs jokiu giminiu. Jaigu 
atsirastu koki gimines, tai te
gul raszo pas: Peter Kaminski, 
Bov 45, Tahona, Okla.

ant anglinio 
nuvažiuot grei- 

in mokslaine, 11 melu

Wilkes Barre, Pa. — Norė
damas užszokti 
troko idant 
ežia u
Vladas Ezbickis isz Plains li
kos užmnsztas kada nupuolė 
nuo t roko artimoje mokslaines 
ir ratai perejo per jojo kruti
nę.

su

persėdėjo

SHENANDOAH, PA.
' * ■■ ■ II. - . ■

. *

t Franas Rutkauckas, g>’- 
venantis Lost Creek, No. 2, mi- 
rę Nedėlios vakara Locust 
Mountain ligonbuteje sirgda
mas kelioms ligoms. Velionis 
turėjo 38 metus, paliko paezia; 
motina ir seseri Providence, R. 
I. Laidotuves atsibuvo Seredos 
ryju su pamaldoms Szv. Jur
gio baznyczioje.

Neuzmirszkite puikaus ir
f *

jtiAkingo muzikali.szko vakarė
lio ir baliaus kuri parengė Lie- 
tuviszki Doughboys isz Wilkes 
Barriu ant Maherio sales atei- 
nanczia Sereda.

Geyser, Mont. — Musu vals
tijoj mažai nupuolė sniego ir 
buvo mažas szaltis 
tuoj viską impute.

— Nelaiminga gyvenimą tu
rėjo pas mus Antanas Skei- 
eziaviezius, kuris dagirdes nak
ties laike kad “cojutai” (lau- 

prio 
iszejo su karabinu lau

kan, bet kokiu tai bildu kara
binas pats iszszove, pataikin
damas jam in koja augszcziau 
kelio ir likos nuvežtas in Co
lumbus ligonbuti, Great Falls, 
kur pergulėjo tris menesius. 
Parvažiavęs namo pradėjo 
dirbti bet geisdamas pageleist 
peili kuris pjausto sziena, pri
taisė tekela prie seno forduko. 
Tekėlas nuo seniau buvo sutru
kęs, bet ant to nepaiso, o ketu
ri vaikai sėdėjo prie jojo žiūrė
dami kaip tėvas gelenda peili. 
Nuo smarkaus varvino tekėlas 
truko ant trijų szmotu, vienas 
szmo'tas suplojo jam baisiai 
veidą kad net ant vietos beveik 
ji užmusze, o kada ji veže in 
ligonbute, tai kelionėje mirė. 
Velionis paėjo isz Vilniaus gu
bernijos, paliko broli Raynes- 
ford o kita Mikola, Plains, Pa., 
arti Wilkes Barriu, kaipo ir 
motore Urszule ir keturis vai
kus.

bet vejas

“cojutai” 
kiniai szunes) taikstosi 
aviu,

tris 
namo

Ka apverki sziadien, isz 
to gal juoksiesi rytoj.

PARSIDUODA

ŽIAVO PAS ABRAOMA.
Kaunas. — Buvo rastas ant 

kelio Tryszkiai-Stakmenai, be 
sąmones ir sunkiai kirviu su
žeistas Stamenu kaimo gyven
tojas Ringis Jonas, kuris po 
kiek laiko mirė. Kriminaline 
policija iszaiszkino, kad velio
nis Ringis buvo intariamas 
smulkiose vagystėse ir 
keletą kartu ju pagautas beva
giant sziaiidus ar 
kius daiktus. •

Ringis pasikinkė arklį ir isz- 
važiavo vogti isz kaimynu bul- 
viu ir ant kelio buvo nežinomo 
asmens nužudytas.

Bevedant kvota teko nusta
tyti, kad Ringi sužalojo to pa
ties kaimo gyventojas Mažei
ka Juozas, kuris liko tuoj 
laikytas.

Kriminaline policija kraty
dama jo butą rado kirvi kuriuo 
buvo sužaltos Ringis. Kirvis 
buvo su kraujo žymėmis. Taip 
pat buvo rasta tokiu pat žymiu 
ant paties Mažeikos drabužiu, 
kas pilnai inrode jo nusikalti-

Mažeika Juozas padėtas 
kalėjimai!.

POLICININKAS PERSZOVE 
SAVO DEDE.

Kaunas. — Pasienio IV 
jono policininkas Julius Mel
das pcrszove savo dede Meida 
gyv. Linkimu valscz., Intekles 
kaime. Gimines sako, kad jis 
porszoves netyczia. Policinin
kas aresztuotas ir byla perduo
ta teismo tardytojui.

ŽMONIŲ ŽIAURUMO 
AUKA?

Priesz kelias dienas Rumszi- 
szkiu valscz
rastas susyk negyvas J. Mellge- 
linskis, G3 m. amžiaus senis. 
Policija iszaiszkino, kad jo žen
tas A. Barkauskas viena vaka
ra gryžes girtas ir iszmctcs 
Mclgolinski pro duris.

SUDEGE KLUONAS.
Priesz kelias dienas Raudon

dvario valcz., Romaniu kaime 
sudega St.
12,500 litu vertes, 
draustas 8,250 litu.

ITYRAS NUŽUDĖ ŽMONA.
Pasvalys. — Seniauskas Jo

nas isz Raguju 'kaimo, Pasvalio 
valscziaus pranesze policijai, 
kad naktį in jo namus insibrio- 
ve trys nežinomi pleszikai ir 
atome 85 litus pinigu. Pleszikai 
ji kankino, o jo žmona, kuria- 
buvo pasiseko pabėgti isz buto, 
piktadariai lauke pasivijo ir 
nužudo ja.

Iszaiszkinta, kad jokio ple- 
szimo nebuvo, o tik Seniauskas 
susikivireziojo su žmona, kuria 
užmusze. Bijodamas bausmes, 
sumano nebūta pleszima.
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SUDEGE UŽ 18,000 LITU.
Kaunas. Tsz Alytaus prane- 

szama, ’kad Daugu miest. sude
gė M. Goncevicziaus gyvena
mas namas, kuris buvo ap
draustas 10,000 litu, nuostoliu 
esą padaryta 18,000 litu.

VILKAI SUDRASKĖ DVI 
AVELES IR SZUNI.

Litviniszlus
(“V-bes”
20 d. p. Aleksejaus isz tvarto 
per pamatu nakties laiku vil
kas isztraukc dvi aveles ir, kie
me pagavės szuni, nusinesze.

Vaikai myli skaityti
7SAULE” GERIAUSIA.
d

kor.)
Rodiszkio v.

— Gruodžio

Brangus Redaktoriau: —
Asz Onute Juciu te, 14 mo

tu, labai mėgstu Lie'tuviszkai 
skaldyt, skaitau “Saule” kuria 
ima mano lovelis ir perskai- 
cziau visa “Saules” kalendo
rių, 
Karia radau 
nole apie “Sen'bcrni”, tai asz 
jaja visa iszmokau ant pomie- 
tes ir visiems senberniams pa
dainuoju. Vieni senberniai už
pyksta o kiti labai juokėsi ir 
praszo manos kad juos iszmo- 
kyezia los daineles, bot asz 
jiems 
< 4

“Saules” 
kuris man labai patinka.

“ Saulėje ”*dai-
Seiibcrni ”,

sakau: 
Saule” tai ii 
Su pagarbu:

daineles, 
“užsiraszykite 
jus mokėsite. 
Ona Jucius, 

Waterbury, Conn.

NĖRA GERESNIO LAIK- 
RASCZIO UŽ “SAULE.”

Brangus Redaktoriau: - Mel
džiu atleisti man, kad užtru
kau su prisiuntimu prenumera
tos už “Saule.” Aržiu szirdin- 
gai jum už smagiausia laikra- 
szti ant svieto kuri skaitysiu 
pakol gyvas busiu, nes tai yra 

a'kvviauses

Saule.

links minuses ir 
biikrasztis uŽ visus kitus Lie
tu v isz k u s hvikraszczius o ir 
pervirszina nekuriuos Anglisz- 
kus laikraszezius. Negaliu su
rasti tinkamu žodžiu ant padė
ka vones del “Saules,” 
visi myli ir su dideliu 
skaito. Prižadu jums prisiunsti 
dvi naujės skaitytojas, kurios 
labai pamylėjo “Saule” 
liną užsiraszyfi. Su pagarba

J. Pocius, Chicago.

i.

ie u r i a 
noru

ir ke-
>

PASIKALBĖJIMAS VYRO 
SU SAVO MOTERE.

Vvras dideli ergeli turėjo 
namieje su savo paezia 
klausė viena karta paezios.

— Kiek yra sakramentu?
s, bet

savo ir

—Taip, buvo seniau 
tvni — atsake.

— Taip buvo seninus, nes 
szendien tiktai szeszi pasiliko.

— Kaip tai? f
— N ugi moteryste ir da pa

kiltu tai stojasi tik vienas sak
ramentas.

4

f’
Tikras kojoms patogumas
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GERAS ATSAKYMAS.
II
Nossokoff’s Beauty Parlos

A BALBERIU MOKYKLA 
1'1

Del Vaikinu ir Merginu
Kreipkitės ar raszykite !

Daraktorka nusiuntė vaika . 
namo su korteliu ant kurios pa- 

Meldžiu nu praust vai-rasze: “
ka, nes murzinas ir net smir
da!”

Tėvas nusiuntė vaika atgal 
in mokslaine, duodamas 
korteliu del .daraktorkos 
kurios parasze:

idant ta- 
o ne uos-

jam 
ant.

“Asz siu nežili 
vaika in mokslaine,
mistn ji mokytumei 
tvt.” *• 

•r

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. White
Ilea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.
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Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi

APTIEKOJE PASt

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA. i— — • m «ii i

y‘

Jei Jūs tikrai norit kojoms pato
gumo ir taupot tuopat laiku pini- 

mčginkit Šiuos Ball-Band 
guminius batelius.

Jie, kaip paprasti bateliai, ka
dangi jie priešais suvarstomi, bet 
jie taip pat vandens nepraleidžia, 
kaip ir guminiai batai.

Ir jeigu tik Jūs avesit Ball-Band 
kojines viduj, Jūsų kojos turžs kur 
Iras daugiau patogumo ir Jūs 
avesit pačius batelius ilgia i. Ko
jinės sulaikys kojų prakaitavimų 
ir apsaugos batų pamušalų.

Šių guminių batelių galite gauti 
dvi rūšis: pastiprintais padais ir 
apgaubtais kraštais. Abi rūšys 
Jums daug pinigo vertės atstos. 
Metai is metų jie tūkstančių an
gliakasių pasirenkami tinkamiau
siais.

Jus bet kuris Ball-Band parda
vėjas gali aprūpinti. Būk tikras 
ieškot Raudono kamuolio ženklu. 
Tada žinosi, kad Tamsta gavai 
Ball-Band.

MISHAWAKA
RUBBER A WOOLEN MFC. CO. 
460 Water Street, Mishawaka, Indiana

’ant, adreso
1202 Perm Avė. Pittsblrgh, Pa. 

Telefonas—Grant 7771

i

PAJESZKOJIMAI

■N.EXPg.l.».t R

Nugalckit (flRk
Influenzal

Bukite prfoirenrc, kuomet Influ* 
enza bandys užpulti iua ir jūsų Act- 
mvnq. Nesijuokite is paprastų Per* 
šalimų ir Kosulių, Skaudėjimų Kru
tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastu 
Gerklės Skaudėjimų* Atkreipkite i 
tai rimtos domės be jokio atidė
liojimo.

Kiekvienas jūsų namų l, 
privalo dažnai iisitrinti su -___
EXPELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiais 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
kojas — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonka 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se, Jis prašalina visus muskulų gė- 

_s ir skausmus. Viršaus šešiasde
šimt metų senumo ir jis naudojamas 

i visam pasauly. Galima gauti 35c. 1

S tinėu, Gėlimo Pečiuote ir paprast

gyventoj*’ f 
ui FAIN-

I*

ii lirnus ir skausmus. Viršaus

ir 70c. didumo bonkutėse.
4 Jūsų padų vaistininkai
J rekomenduos jums

PAIN-EXPELLERL

r.Atl. MU HMlR v co.
• <R'NY ANO 1OUTH F.rVH «VB.
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LIETUVIU JOODAVEIDŽIU MUZIKAMS VAKARAS SU BALIUMi
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Pajeszkau Prana Miiiauska.
’ .1 f

Jis yra pailgo veido, 
geltonais p Laukaiti. Tėvas yra
Lenkas ir gyvena Mt. Carmel, 
Pa.,motina buvus Lietuve da
bar mirus. Kur tik eina ten ki
tokia pravarde vartoja. Man 
padare bledes ant $500. ir kas 
pirmas man apie ji pranesz ap- 
Jaikys $10. dovana. Už tat kas 
ka apie ji žino tegul atsiszaukia 
ant adreso:

Marijona Strungiene, 
1309 E. Mahanov Avė *

Mahanoy City, Pa.

Pajeszkau savo broliu Anta
ną ir Mika Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan
doah, Pa. Paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso: (JIS

John Laskey, "
Bo« 392 Gilberton, Pa.

(t.7

•I

RENGIA LITHUANIAN DOUGHBOYS OF AMERICA, SEREDOJ JAN. 23, MAHERS HALI, SHENANDOAH, PA.Naujas namas su bizniu. Bu- 
cerne ir groserne. Taipgi nau
jas garadžius didžiai ant dvie
ju automobiliu. Tegul atsiszan- 
ke in “Saules” redakcija, (t.9

PAJESZKOJIMAS.

n'•i1
Newark, N.J. — Aptiekorius 

VJddad Lazdynas mire Newar- 
kd miesto ligoninėje, sekma-, 
dienio ryte 8:25. Trumpai sir
go. Sausio 6 d., dar buvo atėjės 
in Trubaduru Vanagaiczio pa
rengimu, antradieni, Sausio 8 
d., jau buvo iszvesztas in mica- Vaicekauska. 
to ligonine, kur Sausio 13 d., [Amerike ir paeinu isz Lieuvos,

i 
i i

»

Saules

Pajeszkau savo broli Broun
18 metu kaip

8*25 ryte pasimirė.
monia: Jo moteris dabar vieszi 
Lietuvoje. -— V.

Lawrence,Mass. — Valentas 
Aszmogą, kuris buvo “nezalež- 
nikas,” 
Mio. Velionis nuėjo vakare 
dirbti in Washingtono dirbtu-

Padirbes kėlės valandas, 
griuvo tarp maszinu isz kur ji 
paimta in General ligonbuti.' 
Daktarai isztyrinojo bnk jam 
galvoje truko gysla. Matyda
mas pavoju mirties, padare isz- 
pažinti prie katalikiszko kimi-; 
go ir penkta diena mirė. Laido-, 
tavęs atsibuvo pagal “nezalež- 
nyku” apeigas, bet katalikai 
apeigose nedalybavo.
_ —Ląurcnciotis.

ve.

t

u

mirė antra diena Sau- 
n nėjo

Mire pne-;Kauno Apskriczio, Baisogalos 
Parapijos. Jeigu kas apie ji ka 
žino ar pats tegul mtsiszaukia 

ant adreso: (lt.
Air. Peter Vaicek: mskas, 

456 S. River St., 
furorą, Ill.
e . ~I 
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Lehigh V-alley
lEKSKUKCIJA 

in New Y orka 
NEDELIOJ 20 SAUSIO 

$4.00" 
/

Specialiszkas Trokhas apleis Maha- 
noy City 4:40 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchanger Pi. Sta.

t7:20 valanda vakare.
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I Programas susidės isz Joukingu Juoku, Dainų, Juokingu Deklamacijų, isz kuriu
turės gana jouku. Da tokio mieste ne bovo. INZANGA $1.

I i*lVi F '<1?
Uhl sirtaki t,;

KRAUJO

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yru ne didesniam pavojuje 
n<gu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo kraujn, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KRE1PKITES PAS
Daktara Hodgens

Kožna Utarninke; Valandomis 9 
isz ryto iki 8 vakare

Antro floro Hub Building, 
Main ir Lloyd St. Shenandoah.

Patarimas Dykai.




