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ISZ AMERIKOS
PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 

SAVO VAIKUS.
Milton, Pa. — Jausta del sa

vo vaiku, buvo priežastim su
degimo kales kuri inbego in de
ganti narna, gelbėt i savo vai
kus. Kilus liepsnai kale iszbe- 
go laukan palikdama vaikus 
deganeziam name, bet vėliaus 
susipratus, inbego in vidų geis
dama iszneszti szuniukus pati 
žuvo liepsnoja, paaukaudama 
savo gyvastį už vaikus.

PARDAVĖ PACZIA KITAM 
UŽ 500 DOLERIUS.

Chicago, *— Mrs. Frances 
Precechel, savo skunde ant per 
siskyrimo nuo savo vyro, už
metinėjo buk jos vyras, kuris 
kitados buvo Francuziszku ka
reiviu, pardavė ja kitam vyrui 
už 500 doleriu.

■ Po pardavimui vyras ja ap
skundė už daugvyriszkuma 
(’bigamija). Tas atsitiko metas 
atgal Detroite, Mich.

10,000 KAIMU NETURI 
BAŽNYCZIU.<

New York. — Protestonisz- 
ka Bažnytine Draugu ve Ame- 
rifce ant savo paskutinio seimo, 
apreiszjce, kad Suv. Valst., ran 
dad deszimts tukstaneziu kai
mu kuriuo«$ia iie^įraiida bažny- 
czios o 30,000 kaimu kur nesi
randa pastorių ir yra 13,400- 
000.vaiku turinti mažiau dvy- 

. leke metu kurie nepasinaudoja 
isz tikejimiszko mokslo.

LIETUVIS1 REIKALAUJA 
$45,000 UŽ SVEIKATOS 

SUGADINIMĄ.
Cle Elum, Wa«h. — Vietos 

angliakasis, ’• Lietuvis Silves
tras Karts apskundė Auksztes- 
niajam Teismui North 
tern Improvement Co., 
Jaudamas $45,000 už jo sveika
tos sugadinimą. Kairis 
gavės Plucžiu džiova nuo nuo
dingu ga^m anglies kasyklose, 

/: dirbdamas tokioja vietoja kur 
gazo neturėjo būti, jei kompa- 

•^nija butu tinkamai kasyklas 
t- prižiurėjus. /•

priklauso 
prie S.L.A. ir vietines Didžiojo 
Lietuvos Kynigiiikszczip Vy
tauto draugijos. Kuo teismas 
pasibaigs, nenumatoma.

Silvestras Kairis

I i LUO”
U» < * i 1 ‘I

ALUS

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTI8 
1SZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZ1A

‘‘SAULE’’
i

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose f8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metą^ns 

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szfo adreso:
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Paslėptas Naminis Alus 
Bažnyczioja

M

DINGO LAIKE PAMALDŲ.
*> O ‘

Whitebury, Ky. — Kada pa- 
raPijonai buvo susirinko ant 
pamaldų mažoja bažnytėlėje 
miestelyje Viso, vienas isz klu-

buvo 
mažoj a

• i »

puojoneziu pakeles akis in dan- 
stebukla”. Ko

kis tai skystimas pradėjo var- 
vet isz lubu kuris iszrode kaiP 
naminis alus. Keli parapijonai 
užlipo ant pastoges kur rado 
16 galonini puodą ir du 
rus pilnus su . naminiu 
Matyt locnininkas paslėpė ten 
alų kaipo saugiausia vieta nuo 
prohibicijos uostytoji!.

Pamaldos vela prasidėjo su 
malda už taji “grieszninka” 
kuris dryso paslėpti savo nela
ba darba maldnami. Po pamal
dų davė žinia szerifui idant at
eitu ir pasiimtu uždrausta vai
siu.

Szerifas su keliais parapijo
nais užlipo ant pastoges, bet 
ant nelaimes ’alus dingo pa
slaptingu birdu. Matyt, kas to
kis užlipo ant pastoges laike 
Pamaldų ir aluti iszga‘beno lau
kan.

gu Paregėjo i c

I

vied- 
alum.

grieszninka

Da Li
da lv-

6,000 2MQNIU DALXBAVQ 
KUNIGO LAIDOTUVĖSE.
Wilkes-Barre, Pa. — 

ginu kaip 5,000 žmonių
bavo laidotuveso mirusio kuni
go Antano Dutkevicziaus isz 
Plains. Miszes laike Skrantono 
vyskupais O’Reilly, o pamoks
lą kalbėjo džekonas A. Zycha- 
viezius isz Skrantu. APie szim- 
tas kunigu taipgi ome dalybas 
laidotuvėse.
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NELAIMINGA
MERGAITE

Suvadžiota Per Jauniki;
Pagimdė Kūdiki

PANIEKINTA PER TĘVA; 
BANDĖ PASISKANDYT.

Rownas, Lenk.

PER VILKUS
■B

Kunigas IrSudže—

Supleszti Per 
Vilkus

- ■   _ ..ir-4

VAŽIUODAMI ROGĖMS.'

» »Bukaresztas, Rumumje.
Artimoje 
baisus atsitikimas. Vietinis *
kunigas pakvietė sudže idant 
pasivažinėti rogėms ir atlan
kyti kunigą artimam mieste- 
Ii jei. Abudu iszvažiave keiolka 
myliu tolumo, staigai likos ap
siaubti per gauja iszalkusiu 
vilku. Abudu pagriebė kara
binus, paleido kelis szuvius už- 
muszdami du vilkus o kiti ph- 
bego.

Kada abudu iszsedo isz ro- 
giicziu idant pasiimti su Savim 
nuszautus vilkus, insibaide 
arklei, staigai pradėjo bėgti 
su rogutems, kuriuosia radosi* ll *
karabinai. Arklei nubėgo na
mo.

Žmonis pamate, tuszczes ro
gutes, dasiprato nelaime ir 
nuvažiavo jeszkoti kunigo ir 
sudžiaus. Atvažiavę aut tosios 
vietos rado supleszytus abudu, 
kuriu lavonai buvo apgriąužtj. 
Sūri nki a lik u ežius atveže in 
kaima ant palaidojimo. ri

II , l«„ ■* II , ■ ■! —II |—■

RUSISZKOS MOTINOS NE
NORI ATSIKRATYK NUO .

SAVO VAIKU.
Moskva. — Valdže apgarsi

no, buk neužilgio valdže pa
ims po savo globa visus vaikus 
kurios patalpins in priglauda 
ir juosius tenais augins savisz- 
kai. Toji žine sujudino visas 
moteres ant provincijų ir apie *
3,000 moterių Kaludze suszau- 
ke susirinkimą, ant kurio ap- 
reiszke, kad niekados nesutiks 
ant atidavimo savo vaiku del 
valdžios iszaukejimo ir gins 
savo vaikus lyg “paskutiniam 
laszui kraujo.”

moteres kurios turėjo 
prakalbas buvo aresztavotos

I kaipo revoliucijonicrkos. '
..........  ’ L

•* i

Murato, • atsitiko’ 
atsitikimas. H—* Priesz sū

dą stojo Mare Palamarczykiu- 
te, 22 metu, apkaltinta už pas- 

savo nelegaliszko
PAVEIK3LAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU.

'ga parnlyžu, gydosi li-gonbūtoj 4^11' kandinima 
ta™. ¥<»*.!/ I kūdikio. Laike teismo viskas

iszsiaiszkino ir net p rok orato
rius labai pasigailėjo mergai
tes ir paleido jaja ant liuosy- 
Bes.

Pasirodė kad buvo 
budo ir labai nerviszka 
gaite, apgauta per savo myle- 

artimo gaspado- 
riays, pasilikdama motina ne
kilo ir aklo kūdikio.

Motina mylėjo kūdiki 
rints buvo raiszas ir iszaugino 
lyg szesziolika menesiu, kentė
dama tikra pekla nuo visos 
8zeimynos..Tula diena kilo na
mie baryis tarp dukters ir tėvo, 
laiko kurio užpykias tėvas už
davė dukterei kelis skaudžius 
y pus per; veidą. Duktė isz 
gausmo .^a^zaulco, /kad [>asis- 
kanclys^RtĮflflikiu, ant ko tė
vas paszą^ie: “skandykis tu 
padla sū gavo bonkarteliu.

1. — Buvusio kareiviai Sviotines Ka|*es, kurie set 
netoli Los Angolos, Kali foru in. 2 
per prezidentą kaipo pagelbininkas Darbinijiikiszko Ministc) i >. 
kas laivas “Chicago

— John lt Alpine isz New- York, kuris likos paženklintas
— Naujausio budo karisz-n 

t).

t t kuris iszplauke in Kalifornia.
I

32,500 UŽMUSZTA O 932,000 KIEK ŽMONIŲ
’ . f t |t «, | 1

New Oficialiu pra-

SUŽEISTA PER AUTO
MOBILIUS.

York. — Pagal ai’skai- 
tyma Travelers Insurence kom 4/
panijos, tai 1930 mete automo-< New Yorko miesto buvo 
biliai užmusze 32,500 ypatų o 
sužeista net 962,000 arba kone daugiau, ne kaip metais priOsZ 
milijoną ypatų.

ISZVARYS 100,000 LAI VO
RUI ISZ AMERIKO.

AVasbinglon, I). C. — Val
džia emesi ant iszvarymo szim- 
ta tiikstancziu svetimtautiszku ma, berną,

J silpno
mer-

UŽMUSZTA
NEW YORKE MIESTE, i 1 

New Y orkas 
nosziinu praeitais 1930 metais

už- laivoriu, kurie gavosi in czio- 
Įniusžti 6,525 asmncys, arba 251' nais nclegaliszku 'budu, apleis

dami savo laivus, kada atplau
ko in Amerkoniszkas pristo- 
vas. Valdžios agentai, jati kone 
visus surinko ir neužilgio pa
lieps ncsztis atgal isz kur pri
buvo.

Vėla kongresmonaš Harris 
isz Georgia inves byla,

i
no

ta. To skaieziaus 498 atsitiki-
Paežiam New Yorke užmusz- mai buvo žmoėžudybes. Scszic- 

Puiki rugepiute lika vVru nužudė savo paezias,ta 3,074.
a utem o b i 1 i u Amer i k e.

ŽMOGUS SUV.

y 
o szeszios paežius nužudo savo 
vyrus. Nusižudymu buvo 1,471.

KOŽNAS
VALST. TURI $2,977.

Wnshintgon, D. C-— Dėdės
Šamo vaikai szimet yra turtui- 

*« imi »" *4*» ’J * ♦ ' ♦o* ■ ' * * * » »• * * < »

gesniais no kaip praeit uosta 
imtuosia. Suv. Valstijaus tur
tas 1922 mete isznesze ant 
$320,800,000,000 bet szimet ver 
te daejo lyg 361,800,000,000 do
leriu arba ant kožnos galvos 
pripuola <po 2,971 doleriu. Prie 
to nesiskito verte laivu ir kito
kio turto kuris Priguli prie Suv 
Valstijų valdžios.

PENKI UGNIAGESIAI UŽ/
MUSZTI, O 9 SUŽEISTI,

važiuojant 'gesyt ug- 
Panodeli

Malygrn, Pa. 
maszina, 
ui ant Kings Road, 
važiuodama per grabe nuszoko
nuo kelio, trenkdama in kon- 
kretine siena pervirto užmustf- 
dama penkis ugniagesius ir su
žeidė devynis kitus. Sužeistie- 

West Chester li-je nuvežti i n 
gonbuti.

Percy Matlack 45 metu, te

isz Georgia inves byla, kuri 
sumažins ateivysta in Amerika 
ant 90 procento. <h ■> *

>■ kN*

Paskutines Žinutes va s paszaįko:
1 ’ *

padla su gavo bonkarteliu.’’
Buvo ti'uždaug nelaimingai 

kuri pagriebė kūdiki in glebi, 
nubėgo prie upes ir inszoko. 
Tėvas apsimalszineti nuo karsz 
ežio, nesulaukęs dukters, nu
bėgo prie upes, pamate dukte
ria vandeni jo ir isztrauke už 
plauku, bet kūdikis nuskendo.

Žmonis tuom atsitikimu la
bai susijudino ir pasiėmė ne
laiminga mergaite pas save.

11 Neapojius,
Smarkus
sukratė provincijų Reggia Kh- 
labra. Blcdos mažai padaryta 
ir žmonių nepražuvo tik keli 
likos sužeisti.

II New York.

Italije. — 
drebėjimas žemes

t

— Gerdami 
užtrucinta alkoholiu,
sau vai te įniro czionais asztuo- 
ni vyrai ir trys moteris.

11 Oakbrook, Pa. — Ugnis 
kilo dvasiszkoje seminar ijoi 
St. Charles Boromeo, padary
dama bledes ant 500 doleriu.

Bridgeton, N. J. — Marviuas Klierikai patys užgesino lieps- 
anti kuri jam na.

vas vieno isz užmuszto ugnia- 
s linus 

už-

praeitaSUV, VALST. RANDASI' 
6,000,000 BEDARBIU.

Washington, D.C. — Valdžia 
paskyrė 4,700 suraszytoju dc- 
vyniolikuosia didesniuosia mie 
stuosia idant suraszinetu visus 
tuos, kurie neturi darbo arba 
per bedarbe nedirba. Suraszy- 
tojai surasze kad tokiu randasi 
daugiau kaip szeszi milijonai 
žmonių. Ir da kapitalistai kal
ba kad Amerike “
ir kad ž'inonys nežino kaip gy
vent.

gosiu dagirdes kad jo 
Clarence, 17 metu, likos 
musztastoje nelaimėje krito ne
gyvas.

Wes- KOMUNISTAS NUŽUDĖ 
TRIS YPATAS.

Fort Frances, Ont. — Užtai,I
kad nenorėjo pildyti jo Komu- 
nistiszku moskhi, Antanas Us- 
iciski, nudūrė ant smert savo 
svaine ir josios dvi (lukterės ir 
sužeidė szuviu vaika. Po tam 
darbui nuėjo 14 myliu in poli
cija pasiduot in rankas teisin- 
gystes in kuria netikėjo.

Žudinsta atsi'bfivo mažam 
kaimely ja Arbor, laike barnio 
už komunizmą. U’žsikarszczia- 
ves pagriebė peili ir dure savo 
svaine Straikiene, 38 metu, ir 
josios dvi dukteres Olga, 19 mo 
tu ir Helena 18 metu.

■ ■, ■■■■II— ■ . ........... ..

MOTINA 9 VAIKU NORĖJO 
ATIMTI SAU GYVASTĮ.

, Ąddington, Del. —
nie Broomwall, 47 metu, moti
na devyniu iszbadejusiu vaiku, 
norėjo atimti sau gyvasti

re i ka

jako

NEGYVAM METE .
IN KEPURE PINIGUS.

Chicago. — Prie West Side
paszto ant ulyczios suvargu
siai iszrodas ir keistai persi-

, . kreipės ’žmogus. Ant jo keliu 
s buvo kepure. Pro szali eidami 

žmones, galiodami jo, mete in
p tkepure Pinigus. Praėjo kelios
p. ivala^dos, pinigai daugejo.Paa- pagefba revolverio,persiszauda 
>.<kui pro szali ėjo moteris. Ji,in- ma in krutinę. Priežastis atemi 

jpętp in kepure deszimtuka .isz mo sku gyvasties buvo vargas

I

ANTIS DEDA JUODUS 
KIAUSZINIUS.

geri laikai

‘0
/M

Snowhite, turi anti kuri jam 
padėjo keturis juodus kiauszi- 
nius. Kitos antys deda 'baltus. 
Augintoji visztu negali su
prasti tojo gaintiszko szposo. 
-— O gal antele priesz Velykas 
norėjo psirodyt kad padeda 
tikrus marguczius.

I

H Mexico City, Mex. — Kas 
tokis padėjo bomba prie Goya 
teatro, kuri iszdraske visa sie
na, bet žmonių nesužeido. Ble- 
des padaryta mažai.

SZIRDIS TRUKO ŽIŪRĖDA
MAS ANT MIRSZTAN-

> CZlbs MOTINOS.
Sosnovieai, Lenk. — Vienam 
name dnt ulyczios Dembrevos 
atsitiko graudingas atsitiki
mas. Sirgo nuo ilgo laiko senu
ke, motina fabrikinio darbi
ninko Viltosb, kuris nakties . ISZBUVO 16 METU 
laike, likos paszauktas 

• mirsztanczia motina.
Viltesas teip susigraudino dįena sūgryžo tenaitinis gy-

rogojimu mirsztanczios moti- ^tojas j0‘na<s Dalenicz, kuris 
kad truko jam szirdis. j8Zbuvo Rusizkoje : nelaisvėje

Ant rytojaus
visos

pas RUSISZKOJ NELAISVEI*.
' * V A. * *i4l' « * t . ♦ »

Vilnius. — In Duksztus, ana
1f Belgradas.— Drebėjimas 

žemes smarkei sukrato kelioli- w t
ka 'kaimu. Taipgi sukratė ke
lis kaimus Tyrolo kalnuose, 
Austrijoi.

TRYS RUSISZKI POPAI MI
RE IN VIENA DIENA.

Meriden, Conn. — Panedelio 
diena mirė trys Rusiszki papai 
kaip Rev. Jonas Kyko isz Me
riden, Rev. Steponas Janicki 
prabaszczius Szv. Mykolo pa
rapijos . - - - -
Rev. Basilius Volison isz Lo-

■I. į

nos, Kad truKo jam sziruis. jszLuvo Rusizkoje ‘nelaisvėj© 
Abudu palaidoti vieham kape. per szesziolika metu ir buvo lai 

komas už numirusi.-Pabėgo ji
sai isz Rosijos per. Finlandije, 

I 111 1 l> Ip <1 1

po tam gavosi in Latvija irisz

—, ,,, ... , ,
VIENAS LIETUVIS 

UŽMUSZTAS KITAS 
SUŽEISTAS PER 

STRYTKARI.
Chicago. — Pereita 'Su'bata, 

Jonas Slezevich, 48 metu, 3548 
S. Union Avė., važiavo su savo ” 'ki'f

Mrs. An- draugu Stancziku automobilyj. 
Važiavo 47 uli,, Bevažiuojant 
skersai Halstead uli., ant ju už
važiavo gatvokaris, kuris su
daužė 'automobiliu, o Slezevich 
ir Stanczika sužeidė. Greitai 
atvykęs -p, Ęų-ęlefldo ambulan- 
sas Slezeyįch nuvožė in ligoni- 
pe prie 54 ir'Morgan uli., • kur 

, .» r‘ 1 i V *; 4

su

s.$jT.tį, ir; gerai in žmogeli pažiu-jir badas. Josios vyras kitados 
• • • 1 te » • t • * . • * • • v 4 * • 1įAr09.hŽjngeidump delei ipalįete hire jo gera bizni, bet sirgda-

_ J_ I_________________________ ____ : 12^____________ubago ra«ka, ir nualpo. Gydy-jmas ilgai ligonbutcje visas tur- 
Tas telis dingo. Motere likos suras- i . ■ a •• •

Itojaa moteri atgaivino.
žmogelis buvo negyvas. Ir ne ta ant virszaus pusgyve ir li- 

.,u___- *:u r. < 1 .. n I-a V. « rt i 1 ...... z. «■.» lt l.a . 4 Z.buvo ubagas tik senas darbinio kos nuvežta in ligonbute.
West Chester, Pa. — Mrs.kas. Jis eidamas isz darbo nu

alpo ir nusėdo ant žemes tokioj Alumina Scott, 45 metu, mire 
pozicijoj kaip ubagai ant uly- ligodbuteje po persipiovimui 
ežiu tjedi» kepure nukrito ant sau gerkles su britva. Motore 

sirgo nerviszka liga.keliu jr taip jią mirė.
te 'I’M AB ■Įjfte • V J y

• ' * ’ y •
Slęzęyich poneliu valandų pa
simirė, o Stanczikas likos nu
vežtas in savo namus.

Velionis Slezevich buvo no- 
vedes, paliko du brolius ir gi
miniu. Slezevich laidotuves ‘bu
vo Kovo 25 diena, isz namu in 
Szv. Kryžiaus bažnyczia ir in 
Szv. Kazimiero kapines,

Tyrolo kalnuose

. 11 Granville, N. Y. — Ug
nis sunaikino szoszis sztorus ir

» 1 * '■

dvylika szeimynu pasiliko be
isz Ale Adoo, Pa., h’|pa^togiųk Bledes padaryta ant « a -m* nb A ma nW” V

raine, Ohio.

♦
I ŽENYBU LAISNAI 

PABRANGS. 
L v*

1

Neužilgio

$300,000. J ■A'

ii «

*-

My

KRISTUSAS NUKRYŽIA-

Beriinas
VOTAŠ &0 METE 
Yv * iųLvw, -.-'jV NUQ. daugeli I ten in tevis^kia.

.;,j. i Pasakė jisai, kad da taftdhsi
npkryžmvotaa ROviatu kašyklosia Sibire 8000 

Kristus, bet per tyrinėjimą ■ Vokiszku nolnlsviu
maskoliai apsiejria nėžmbiifsz- 

: kak Daleriicz gavosi-’ ijfr n^atis-
Yf* 1915 mete kaipo LenkVšžkas

meto svietas tikrai nežinpjo
kada/ . 1 ■; soviatu kasyklosia Sibiro’8000

daugeliu ,mętu profofeoris Os-1
II Wilkes-Barre, Pa.

kola Keiidzor, 39 metu isz Lark 
svillo ir Pranas Cikldn, 40 me
tu baisęi apdege kada Kėndzbr 
užpylė gazolino užkurti pecziu.Harrisbui'g, Pa 

pereis tiesos kurios pakels pre- cikįou įnirę ligoributeije.’I

i wald Hrhardt, Įtyrine|ojas tiki 
jmiszku, dalyku, VI isztyri^ojo,/( 
buk kryžiavene atsibuvo 7 
diena Apriliaut?, 30 mete po  
užgimimui Kristuso.

■' '! ” | ' 1 1 « ’ i 4 L. IĮ

IV

ke 'ženybu 'laisnn Pciinsytvani-
joj. Dabar kandidatai ant ap- § “Wilkes-Barre, Pa. 
siipacziavimo moka pustreczio kas anglekasiu

Ai “givlir

.... ..

V New York. — In laika 36

I

Profesorius užtvirtina savo
senoviszku valandas czionais likos papil-

I

Strai- tyrinėjimus ant 
i . * I ,

Glen Aldcn rasztu, biblijos ir surastu įniri- dyta net devynios žudinstos. • ■ • * . * K ■ ■ ■ / ■
doleriu ant suriszimo mazgo Coall Co., prasplatino in Nanti- gu paeinaneziu nuo vieszpata- (Gyventojai tuom Ubai inirezo
___ ■_ _____ i...........  _ i_„j_ _____ 'i i ...... mj? .i...' io 1.1 • „_____• i •____• __ __________ L_u»t j—moterystes, o kada bilius per- ka, kur straikieriai pikietuoja' vimo Tiberiuszo 12 mete ir kl- ir paniekineja miesto Valdže ir 
eis turės mokėti tris dolerius. I ir neleidžia nieką iii darba. tokiu dokumentu* policije už apsileidimą. j įeis turės mokėti tris dolerius. I ir neleidžia nieką in darba. j tokiu dokumentu.
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Kas Girdėt
Sziandieninuosia sunk i uosi a 

tarkuosią ne tik sunku su pini
gais, bet ir apie vyrus, o ypatin 
gai tokius, kurie sziek tiek bu
tu verti kaip sau manste jauna 
tarnaite pana Onute Pesteriute 
isz AVai'sznwo, todėl pakvietė 
pas save cigonka i<lant jai isz- 
burtu isz kazyriu. Cigonka ate- 
ju pas Onute imsake: “ 
ant stalo visa auksu ir pinigus 
kokius turi, o taip padarysiu 
kad jaunikis ateis da sziadien 
pas tave.”

Onute iszpilde paliepimu, ci- 
gonkos, padėjo ant stalo kelis 

žiedus, medalika,

— — ---  - , — ----.---

Neseniai du vyrai vede tarp 
saves kalba ir viena# isz ju ap
reiszke, kad moteres geidžia 
idnt jais vyrai bueziuotu.

Antras vyras, vedos žmogus, 
atsake, kad gal tame ir teisybe, 
bet jo pati to neapkenezia.

— t HM

visados pralafthesl.
<1 jįjlf

Žodis ix) žodžiui, abudu su-

Padek

auksinius
ziegoreli ir 260 zlotu pinigai 
Cigonka liepė ta viską uždengt 
staltiesių ir pati suriszo galus 
po tam pradėjo užkeikimus.

Dabar turi apsisukt in siena 
kalbeli bo persto jima: 

”, o asz at
kalbėsiu da kėlės maldeles in 
dvases, po tam iszoisiu. l*inuu- 
tiuis vyras, kuris peržengs per 
tavo slenksti, pasiliks tavo vy
ru.”

Onute atsietojo prie sienos 
kalbėjo “Ament ir Alleliuja“, 
o tuom laiku cigonka ant pir- 
sztu smuko per duris si\ pini
gais ir auksu o Onute vis kal
bėjo “Ament ir AUeluja”...

Kas tokis pabahulojo in du
ris. Tai jisai! Ateinu ant užkei
kimo pas Onute. Szoko 
duriu ir atidarė.Ant slenksczio 
pasirodė ne mylomas tiktai 
Žydas Traubenhorn, kuris lai
ke rankoja vekseli ant užmo
kėjimo 50 zlotu.

Onute apslobo. Nuėjo prie 
stalo, pakele staltiesių, bet pi- 
nigu ne aukso ne buvo, dingo 
viskas!
gavimo sau vyro.

$ 4 
ir kalbėti bo 
“ Ament ir Alleliuja

Ament ir Alleliuja

----------------- ----------- -----------------------------

girdi. T°dcl per visa savo gy\ 
vasti nieko neiszmoko. Fordas 
iszsižiojo kvailiszkai, .bet neat
simena, kada pats neturėjo ka 
valgyt.

■ntabeli ii

MELUOTI TAI JAU 
GERAI MELUOTI.

• • ‘ T1 1 f t i

. Atstaunas

iiiirtn'iii "■iii

KAD

Pereitais metais ėjo gandai, 
jog Fordas rengiasi pradėti 
dirbti naujus 8 cilinderiu For-

nnniio
be susirinkiis. Bet jo in vidų ne 
inleido ir net duris su geležine 
sztanga paspirde.

O ežiu vidurius jam degina, 
pribuvęs in Amerika taip kai- dantis barszka, kaip alkano vii 

ko. Lupos nuo karszczio pajuo-

Žalnierius kuris
tarnavo Rusiszkamo vaiske o

(

II

Hihūžino, tas kuris pasako kadmius ir pardavinėti juos žemiau 
moteres geidžia kad moteres $1,000, Tie gandai vėliaus Eov-

mio, kur įiivo ZįMu'vy ringy- Į >b| ¥ ■ B j XT O O * '

Ir/fc. v i« • »'

[Nugirsta]
f /

bėjo: . N
— Ka Amerikas giliuoju su do. 

savo iszradiinalis priesz matus,z 1 
k Rusija! Macziau savo akimi sėdamas, 
ant vistavos Minskia tokia ma

V’ i

Ana meta, priesz pat velykes; nors jam ant szventes, ji maty- 
viename Lietuvos sodžiuja, ne dama vyra kaip kamin ir vua 
tdli N!..

1 i jį|

I

miestelio, ūkininko' rudona, vien tik batais juodais
'1’uda .Judoszius 11c daug pat- Strapailos namuose sztai kas — užklausė;

mete ta krepsziuka 
hu pinigais ir pradėjo kaip ap-.

myli idant jais vyrai bueziuo- do komipaiujos buvo nugiucza- szina: inmeta in ja du kumpitvs akos bogti da labinus, 
tu, apreiszke, kad pabueziuos jami. Dabar jau rimtai prade- liežuvi, galva, pora svaru blo-1 
kožna motoro, kuri iszcis isz dama, kalbėti automobiliu H n-i ku ir ta u'ž valandos atidaro

KI ....S|liotelius ir visai tame nesiprie- 
szins.

In kėlės miliutas ant gonke- 
.liu pasirodė jauna, patogi mo
tore pati to vyro, kuris pasakė, 
kad jo pati nenori idant ja vy
rai bueziuotu.

Jo draugas 
prie moteres, kada josios vyras 
pasislėpė krumuosia isz

priėjo tuojaus

atsiliko:
Strapailai naszbŲ esant, nei- tas raudonasis pavasaris apie 

būtinai reikėjo apsivesti. Taip kurio apsilankymu mano vyras
•J...... ------ ’ ' - -------------- y į

/lonu /linnn i’ori n iiimin frt'nžin vietai in.m tannvli ?

|w • w
Kareivis tai dasiprato kad

h » * r M f * • t I * ■ t . . 4 I « t 1 1 % n .

' Ar tai gal tomistą esi

jis ir padare; viena szalta ru-dažnai man kabodavo, liepda- 
deus dieija, vede jauna, gražia’mas vįska jam taupyti ?
kaimiete mergina.

Neilgai Strapailai

Liežuvis nuo kamožio kaip 
toszis siisituko, 

f

Czia saule kaitina vkaip Ug
ne o ir raudona kaipo ugnis! 
Judoszius taip pailsų, jog ne 
žingsnio nu gali padaryti toliu. 
Sustojo ant valandos ir dairė
si. Sudebejo pakinkiai.

Ant a ugszto kalno Ka tva r i-

J 
jog pajudinti

i iszbe- 
ga tokia didele kiaule kaip asz !

ISZMINTINGAS VAIKAS.

koj, jog neužilgo pasiyoilys 8 duris isz szono, isz kuriu
... 1 - . A « • .4 • »

D-

czija nei pats Fordas.. Kalbos 
apie pasirodymu 8 cilindeauu 
Fordo varo daug baimes ne tik 
Chevroletui, bet ir kitiems, 
aiiksztesnes.__
liu išzcfirbejams.
Fordas butu gana stipri kom- 
pelieijd,

eilindcriu Fordas;! to neaugu

8 cilinderui

•bet ir kitiems - Adomuk, kur tu padėjai
.kainos uutomobk pinacu hiksztus kurios valgei, 

8 eilindcriu bose?

negalėjo.

ir raudona kaipo ugnis!

Teveli, indejau in kiszo- jOsJ stovi tl.ys jcryžiui,o ant aug- ‘

buvo; ežia yra kas tokio kuo jis gales
lemta džiaugtis savo vedimu ir pasinaudoti, atsake: 
jauna paeziuke nes pamate ja 
begalo netaupia ir iszlaidžia 
esant. Matydamas jog nei kiek 
jai akis nerupi o tik pasipno- 
szimas, skanesni valgiai ir link 
smaii su susiedkomis laiko pru

Mano vyras

kų r 
galėjo viską matyti ir su nusi- kai kurioms,
stebėjimu pamate kaip drau
gas bueziavo saldžiai jo paežiu, 
kuri visai tame nOfiiprieszino 
bc*t pavėlino jam bueziuo!i lu
peles.

Pralaimėjo savo laižybas, ir 
persergsti kad moteres geidžia 
ir myli kad jais vyrui bueziuo
tu ir apsergsti, ka<l galima eiti 
isz laižybu ant arkliu, oro ir ki
tu daiktu ,bet niekados ant mo
terių.

Musu laisvam Amerike isz- 
tikruju prasidėjo velniava. 
Sziam sklypui

• šiam ant svieto — prasižengi- Į J 1 I V«

prasidėjo
gal liuosiau-

kaipo ir Onutės viltis

Kad milžiniszki turtai 
sklypo gaunasi

SZ1O 
tiktai in ran

kas milijonierių, o kone nieko 
isz ju nepasinaudoja •darbinin- 
ki, iržtvirtina tai patys milijo
nieriai.

Sztai, ana diena, Frank Van- 
derlip, kuris neseniai pasiliko 
pirmininku vieno isz didžiau
siu banku ant svieto, pasako:

“Žinau, kad lyg szioliai ka
pitalistai už daug paimtlavo 
sau, o per mažai paliko del dar
bininku.”

Tuosius žodžius isztare mili
jonierių, bankieris, ir žino apie 
ka kalba. Panasziai įszsireisz- 
ke antras milijonierius Charles 
Schwab, prezklentas Bethle
hem Steel Co.

Jaigu tai pripažysta patys 
milijonieriai, tai turi taip but.

prezidentas

Priežodis sako, kad nelaime 
nevaikszczioja po girres, tiktai 
po žmonis.

Neseniai Michigan valstijų: 
arti Zeeland, nelaime nevaiksz- 
cziojo po aplinkines girres, tik
tai paskui tūla žmogeli.

Tasai žmogelis nuojo ant me
džiokles. Kokis tai kitas medė
jas pataikė jam szuvi in aki. 
Nuvažiavo in ligoubuti gydy
tis, kur jam daktarai apreiszke 
kad neteks akies. Tuojaus po 
tam apsirgo ant peudesaitis ir 
vela nuėjo ant operacijos stalo.

Kada jau pradėjo pasveikt, 
mirė jo pati gimdydama kūdi
ki. In kėlės dienas po tam mirė 
ir kūdikis. Ant rytojaus sude
gė namas ir visztinyczia su ke
liais szimtais visztu. 
tai ne beda?

— Argi

Galima, eiti isz taržybu ant

Taip. Asz esiu tas pats.
Dabar asz nežinau nei ka 

tamistai duoti.
liepdavo viską taupyti del ju
sti. Ka tamista imate!

— Imu viską ka tik kas 
duoda — atsake karulis.

— Nors nelabai mes taupė
me, bet visgi dar tiek visko 
randasi kad vargiai galėsi pa- 
neszti. Kodėl važiuotas neatva-

szfiriąuBio-prikaltas tas, kuri leidimas — tankiai ja porspe- 
iszda ve.

Toja valandoja saule užtemo 
jog net žmogus, žmogaus nega
lėjo pažinti, tiktai apie galva 
Nukyržiavoto szviesos spindu
liai žėrėjo... Isz dangaus griaus 
mai dundėjo ir žaibai plake o 
žeme baisiai drebėti pradėjo!

Judoszius bego kaip padū
kęs, o vis trys kryžiai akyse 
stovėjo.

Kiek ji's padare kelio, neži
nojo nieko. Degino jam vidu
rius, o ftesi po medžiu, bet ir medis no 
susimylėjo.

Lapai nuo

o gal ir pražūtinga niu tam žmogui kuris sėdėjo 
Įszalę manos. * . 
_ ______ _____ J ■" "J!

1 • i • \ •begu ir kaip rodos, jau toli nib 
began, 
dėti.

Ir pradėjo u'žriszinoti. krep- 
sziuka su pinigais, o 
baisiai dreba.

Užsimėtė sau ant galvos ba- 
lakona, idant ne girdėti to bai
saus balso isz Jdružolimo.

Bet kur ten!
Nebuvo, tai paprastas balsas 

žmonių, tiktai rodos staugimas 
laukiniu žvėrių sumaiszytu su 
viesulą, kada girrios medžius 
laužo. O tiejei balsai buvo gir
dėti ne tiktai Jeruzolime, bot kur dingo loja valandoja, tik- 
ant viso svieto;

Mat tame laike, kaip pasa
koja, visi žnyogys pabūgo!... Ne 
žinojo kas tai' galėtu būti, bet 
jaute ir numanė, kad kas tokis

JUDOSZIUS
Apsakymas Senos Bobos.

Kada Judoszius pabueziavo 
Vieszpati Jezu, pasitraukė sau 
in pusžali, in darža alyvų ir pa- 
mislino:

— Kad tik mane neprigau- 
tu, o užmokėtu, kiek buvo su
derėta 30 sidabriniu! Vargo ne 
turėsiu: nusipįj’ksiu szmota dir
vos ir gaspadoriausiu kaip ir] 
kiti!...

Sztai toju valandoja iszgirdo 
baisu riksmą, 
miesto Jeruzolaus net ly

o isz miesto balsai gir-

rankos

kryžiai

liežuvis kadaravo. Me

da vo sakydamas:
— Ka tu sau manai, mano 

brangi (lusziukia taip netan-i 
piai gyvendama? Per žiema 
viską iszpustysi o kada al Jan žiavai? 
kys mus raudonasis pavasaris, 
jau del jo nieko neturėsime.

Szie Strapailos

Dieve! Vargszas.Tai
Ar ji nesuprato sziu nei savo arkliu neturi. 0 szios 

vinys ar perdem per jus per
to negali žinoti kaltos ir užnituotos — rodyda-

*

mai ir žudinstos visokio L budo 
ir fanatizmas, kuris tuosius 
prasižengimus perą, būna kas 
kart biauresni.

Paskutinis suk^’limas Joliet, 
Ill, kalėjime, kur kaliniai sude
gino kelis budinkus‘ir norint s 
sargai jau užmusze kelis kali
nius, bet tas nieko nepagelbejov

Pasikėlimas kaliniu Illinojui 
karpo ir bandymai kituosią šū

kaloji muosia, isz- 
szauke visam sklype dideli ne
ri mast i.

Priežastis tuju sukylimu yra’ 
irždaug kaliniu vienam kalėji
me kaipo ir žveriszkas pasiel 
girnas su tais nelaimingais.

kilimuosia

jM

i
kuris daejo nuo į 

g dar-

medžio nežinia

žui.b
riksma iszgirdo,

— Neturiu savo arkliu nei 
vežimo. Jaigu kas ka daugiau 

jiersergeji- duoda tai padovanoju ir pad- 
mai, jo jaunai paeziukiai tiek vada parsivežti .
to reiszke kaipberimąs žirniais
in siena.
savo vyro žodžiu ar tik neno
rėjo suprasti,
bet nuo ju ji l uapesne nei kiek ma in jo mandieroj ant kruti- 
nepasidare. O delko Strapaila 
buvo papratęs pavasari rau
donu vadinti, gal tik jis vienas Srtapailiene.
težinojo. I — Žinom

Žiema jau baigėsi. Jos vieta vis.

I

ra u-
nes ir liemens esanezios, žiban- 
ezias nikelines sagutes, klausė

Žinoma — atsake karei-
tai sausos szakos barszkejo ir 
rodos szaukc:

— Iszda vikas!
pradėjo užimti malonus, seniai 
visiems laukiamas

Taip . besikalbėdami jiecju 
pavasaris, darbavosi viską, kas tik karei- 

Su juom kartu artinosi ir isz- viui patiko, rinko ir krovė ve- 
kilmingoji szvente — Velykos, žiman: laszinius, deszras,

t sanvai- rius, skilandžius, sviesta, kiau- 
cziu sauso pasnyko nesirengia zinius, isz klėties grūdus, žo- 
jas maloniai ir linksmai sutik-.džiu sakant, kas tik kareiviui 

Kiekvienas, isz paskuti-' papuolęs po akiu pasirodė ver- 
vežimas tapo

i

Iszdavi-
O kaip ta 

tuojaus sudrėbėjo. ,
Baisiai susirupines leidosi in 

laukus.
Bet tuojaus apsimalszines tu

re in save:
— Kvailas esmių!... ko man 

rūpintis? Pinigu turėsiu, 
bus mail szlektai... Juk tas Ga- 
lileiczikas žmonių smegenis 
perverto, prasimine pranaszn 
na ir tiejeia kvailiai intikejo in 
ji kaip in Dieva!

O taip mislindamas sau Ju
doszius ėjo skubiai, nes nežino
jo in kur eina...

Menulis szviete ant dangaus 
ir buvo szviesu kaip diena, o 
bet Judosžiui kailis sziurpejo.

— Po kvarabu, kad norint 
koki dranga turėti, tai butu ra- 

: miu! pamisliuo Jodoszįus,

i

žmoniu 
prasimine

ne

kas!
framo Judoszius atsiriszo vir su-

baisaus turėjo tint svieto dėtis., vole su kuriu buvo apsijuosęs, l<as$P P° septynių
Sztai Judosžiui atsimusze in 

ausis:
— N uk ry ž i a v o k! n uk ry ž i a-

padaro kilpa, užsidėjo ant kak
lo, o galus užmėtė 
szakos...

ant sausos

i vok!
Sudrėbėjo ii? net dantys pra- 

, o vis in balako- 
aiva vyniojo ir bego...

♦
*

Pagal valdiszka apskaitima, 
tai subankrutino praeita meta 
bankai, padare žmoniems ble- 
des ant 800 milijonu doleriu.

Yra tai milžiniszka suma pi
nigu ir reikai 'žinot kad dau- 
gausia nukentėjo ant to žmo- 
nys neturtingi, lies turtingi 
žmonys turi savo pinigus inde- 
ja in szerus ir bondus.

Bankieris kuris praszvilpe 
žmonių pinigus, privalo būti 
baudžiamas lygiai kaip ipapras 
tas vagis, o gal tada apsaugota 
žmonių pinigus.

. i dėjo barszketi 
na g

Keli sziksznotsparniai in jo 
galva atsimusze.

Pelėdos ir kiti nakties pauk- 
szcziai pradėjo ties Judoszium 
staugtis o snapai tauszkino ro
dos norėjo ji kapoti.

Judoszius vos gyvas 
baimes.

Menuo szvieczia pilnybėje
Sztai ir kur ten gaidys 

giedojo.
Bet Judoszius nemato ne 

menulio, ne žvaigždžių, negir
dėjo ne gaidžio giędalo, tiktai

I

-

vos nuo

t • •

už-

I

f
Jau tai visados buna aut svie

to: vavgszai kas diena meldže- 
si “ duonos musu visu dienu 
duok mums sziandiena” 
sados jiems tosios duonos...ste
kas.

Tu rėžiai nesimeldžia kas die- 1 * J
na už duona, o bet ju stalai link 
stu nuo gardžiu kepsniu ir ki
tokiu valgiu.

Automobiliu karalius, Hen
ry Ford, szildamasis drauge Su 
krokodiliais Floridoja, pasakė, 
kad kožnas darinniukas, jaigu 
nori^ gali gauti darba. Bet For
das jiems inxluoda. Pasuke jis, 
kad Amerik* dai<bo yra užtek
tinai ir gana. .

Panasziai su kitais milijo
nieriais, kurie žiuri per visa sa
vo gyvenimą ant Visko, kas ap
linkui juos dedasi — o. nieko

ir vi-

visko, bet ne ant moterių. nes Į nemato, klauso — bet nieko ne

nemato

O pauksz- 
cziai pradėjo kuopintis

Sutemo baisiai.
apie pasilepinti

I medi pajutę Judosziaus lavo
nu, 
po į> ii va pralošė ir žarnos isz 
viduriu iszsmukol... 

iszdavejaus

lit
nios taisosi geresnius, skaneo- (te turis.
niūs valgius ir 1.1. Kas turi isz pilnai prikrautas,’ užkinkė pū
ko, stengiasi kiek galint save ra arkliu ir pagaliau, dar ka- 

o kas ‘4neturi”,
tai eina per sodžius, nuo sodie-

i
j Kada 

.4

reivis paklausė:
— O gal tamistele gera bu-

. Varnos ir kuosos akis iszju- ežio pas sodieti pasirankioti turn ir pinigu kiek iszgaletu- 
1; ka tai skanesnio kaip tai, kiau- ’ met ? 

Tokia tai'szniu, sviesto, sūrio ir t.t. Už- 
dienoms imate? *

— Kodelgi neimsi jaigu tik 
duotum!

Afneszusi Strapailiene ati

pabaiga 
sziaus!

J udo- I
Argi, tomistą, ir pinigus

tad. paskutinėms
priesz Velykas ir pasklysta po 
sodžius isz miesteliu daug in- 
vairiausiu rankiotųjų. Ju tar
pe nemažai atsirasdavo ir ka- davė kareiviui ir pinigus kiek 

Na, ir pasidekavojant turėjo.
fe

reiviu.
sodieeziu duosnumui ir
szirdystei, veik visi, būdavo,'gausu? kurio jis niekuomet ne- 
soeziai tai szventiai apdovano- sįtikejo, apdovanojima, Užva

žiavo palikdamas veik tusz- 
czias Strapailu namuose sie
nas.

Parvažiavęs kareivis mieste-

gera
* gausu, kurio jis niekuomet ne-

Kareivis dekavodamas jai už

6 6 6
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Sz.lti, Skauama galvos. Karšatį 

6 6 6 MOSTIS
Gydo kūdikio įšalti* Aptiekoio.

< * * 
. . .. . ■ .......... M.P n. ■ ■ . Į. .Į..--- Į ~ ■"

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

ti.
Ta pavasari 

džia miestelyj invykde kariu 
menei permaina:

kariszka vai-'

o po

Vos pamisliuo, sztai paregė
jo žmogų senyva su žilu barzda 
sudžiūvęs kaip skiedra.

Ėjo susikūprinęs, 
cziodamasis ant lazdos,
skvernu ka toki sunkiai nesze.

Sztai prisiartino prie Judo- 
sziaus apie tris žingsnius metę 
jam krepsziųka. su pinigais, 
nuspiove ir skubiai atsitraukė.

Judoszius pagriebė krepsziu- 
ka ir įszpyle isz jo krūvele pi
nigu. x
.,Bųvo tai auskiniai ir 

o nauji,

M
k

veidu

Trumpai (
priesz Velykas, ten nuolatos ijn aw gerybes, greitais su- 
stovejusius du eskadronu, vi- sirn(io žmogų, kuris ant tur- 
siems gerai žinomu dragūnu gUĮ|s groit viską iszpardaves
kažin kui^isztrauke o ju vieton, su kareiviu pinigais pasidali-

ff■ * 
sida-

netbriniai pinigai,
blizgėjo! . \

Judoszius net akis sau su.
kad ne hpjak-

sau
ranka uždengė 
tu.

Drebėjo ant cielę, kūno isz 
didelio godumo, o katra tik da- 
lypstejo pinigą, tai degino jam

k ' k • * 1

pirsatus, jog net pute in pirsz- 
tus ir szauke.

— Q tai vyre 1 i Karszti, ro
dos isz ugnies iszimti!. • *

Vienok suskaite ir tarCv
— Na, norint ne prigavo, 

lygiai trisdeszlmts! Už tiek pi
gu ne kvailas dirva pirkinėti, 
uždėsiu koki sandeli mieste ir 
busiu sau pQUM kaip ir kiti.

Tada volei (laejo balsai riks
mo isz Jeruzolaus.

L* ' \

4

— Po kvapvbu, taip ilgai

r

T. ' 
ėjo daugybe

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pr i de
dam prio jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes nornn kad Ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

is ztoliau atsiuntė du eskadro
nu kirusioru.

Priesz Velykas, tame Antra-’ žinojo, nei ka bedaryti. Sužino- 
dienyj, ryte, Strapaila su ber- jeg dalyka, mėgino skustis val-

no. O sugryžes namon Strapai- 
la, atradęs viską iszpustyta, ne

, I

nuiszsircngeinsavo jaunos pa džiai. Puolėsi ir prio karisz- 
cziules teviszke prio kokio tai vvrinnsvboK sn skundu botteviszke prie kokio tai vyriausybes su skundu bet 
didelio darbo talkon. Namie pa negalėdamas tikrai inrodyti ta 
liko tik jaunoji 8t ra padieni su kareivi, kuris buvo pas juos a t-
dviem piemenukais Ir toj die-Į sihmkes, nieko nelaimėjo, 
uoj kaip ant putycziu, užėjo in _ Kur tu vargszas sodieti

ramsz- bego kaip akis iszdeges, rodos 
piktos dvasios paskui gynėsi ir 
botagais plake.

Jau ir szvist pradėjo ir dan
gus taip paraudonavo, kaip di
džiausias gaisras;

Tame atsimusze in jo ausis 
‘ ‘ Jud oszi us! J udo szi u s!
• Judoszius sustojo ir 
nusidengė.

Nebuvo tai balsas, kaip tai 
butu prieteliaus szauksmas,bet 
kaip szunu staugimas.
Pamate, jog jis nesitolino nuo 

nuo Jeruzolimo, tiktai buvo 
konia vidurmiesltyja...

# Klykaujant
žmonių, jog du jo akys nebuvo 
mato. O tarp ju ėjo Jėzus,uesz- 
damas sunku kryžių, o isz kož- 
no plauko varvėjo kraujas, nes 
buvo galva sužeist asu orszke- 
cziu karūna. Kuyie^gi ėjo su Je 
zum, nieko ant to nepaiso, tik
tai privertė, kad greieziau eitu 
nes mat lyg szabui nprejo 
Jėzum apsitriūsti.

Judoszius visas sudrebėjo o 
tie pinigai ku su savim turėjo, 
baisiai degino.

8 U

/ t

Tai ir du skubiau pradėjo 
bogti, szt-aį pasijuto prie muld-

' • b ’ ! y

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKas.

Ant J., Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

(BqU Phone 872)
331 W.CentreSt.. Shenandoah, Pa.

Nuliūdima valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvlllee 
Jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- s 
tonuoti o pribusiu iu desaimte 
mlnutu. « Bell Telefonas 871

s

uoj kaip ant putycziu, užėjo in _
cu___ •!_ • „ * __Strapailus vienas isz naujai at- teisybe surasi?! Kas karta vil
keliu miesteliu kareiviu kiru- Ha$ruq$$ tąi ir viduriuose, 
zyras sąu ir savo draugams ant __ vaikszcziodamąs ‘J 
Velykų ^kanęsniu kąsneliu mal stijapaila. -Jonas Mikolaitis.

keltu miesteliu kareiviu kiru- na^ruQte tai ir viduriuose.

daudamas. Kadangi kirusy.ru
uniforma buvo visa raudonu 
tai jauna Strapailienc nieko ne 
žinodajna apie juos in miesteli 
iuvykusiu kareiviu permaina, 
pamanė kad ežia nekas kitas 
pus juos dabar atsilankė kaip 
tik jos vyro nuolat jai 

raudonasis pavasaris
mini

mas “ raudonasis pavasari s ’ ’ 
kuriam vįska liepdavo taupyti. 
Kada kareivis atėjus grinezion 
paprasjęe: ar neiszgąletu ką,

vai kszcziodamąs dejavo

.................. i'J| N

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rasiy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
SO BROADWAY 

NEW YORK
a u

,m h.iMbbl
k ...
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kirusy.ru
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J NEMA TOMAS 4*
Iszejos sziandien turėjo var-1

t Senei, labai senei, ba jau bus ant truputi vyresniu.
» 

savo

4

suvirszum penki szimtai metu 
kada da Lietuva turėjo 
kunigą ikszczius ir kada isz 
visu szaliu nevidonai stengėsi 
ant pamuszimo to sklypu. Dau
giaaše dagryso barzduoti kry
žiokai, kurie, kaip kokia pa
vietre, be atlaidos užkabinėjo: 
— degino namus, užpuoli nėjo 
ant pylių, ka su kardu nežudo, 
vare su 
jaunas 
kankino.

Tame laike, kada szita isto
rija prasideda, knr sziandien 
guli kaimas Kiduliai, ant Ne
muno kranto, buvo lietuviszka 
d r u t v i et e, kuri prigulėjo bajo
rui Kiduliai, o kuria tai buvo 
kryžiokai užemia ir su jos gy
ventojais. Kryžioku vadas va
dinosi Szulcas ir tas tai buvo 
tuom laikiniu drutvietes val
dytojam, o Kidulio paežiu lai
ke tamsioj apkaustyta pan- 
cziais skylėj.

Szitai viena vakaru, po kar- 
-ztai dienai.

< t e 
savim in Vokietije, o 

mergelius begediszkai

9

4

t

■

Bxoni
11 I»liuli

AR ŽINOTE KAI) ___ 1
* Paprastam k iszo ainiam 

ziegorelijo randasi '
kaip 150 visokiu szmoteliu.

*< - - - - - 
kos surasti griuvėsiuose seno-

m*

ginga koliene. Persikėle per 
Nemuną ir ėjo. tolyn i» Lietu
va.

Pulkelis bo prisakymo sus
tojo, o Fuksas paszauke in 
Gotliba:

— Po velniu, tąs Lietuvis
džiaugėsi, ba ant visokiu jbJ j turėjo tau pameluot i viszko namo, kupis stovėjo 17- ]<įe ten raudasi karszczei. 1

Kodėl?
Žiūrėk ant kaires

s Saujele kareiviu, kurios jis 
davedžiojo, labai isz savo liuk
so
paveliju piktybių ir da prl- 
gundinejo. i

• t

>

f IN KLAIPĖDA r1*

nemažiauu*
t

vienas isz

... ..

Du Amerikoniszki
Melagiai j

I"

Du Amerikonai,
Filadelfijos o kitas isz San

• Porikiu žmonių kaulai h- Francisko sueja iu hoteli pra-
• dėjo girti savo miestus,ir ko

tam Kziintmetije arti Lintith-1
-a-a « * • ’v*, e « «' I

do- 8r°w, Irtandijos. Prie kaulu su- fintas
Pas mus sako FilAdel-.

i yra teip karszta, kad
Tokia tąi buvo pulkelis o Ir szines ir prioszai — nieko no- ni<^° snndvfezku pinigu bet no- muses negali lekioti orė, nes

j u vyresnis.
> . < I H _

— Sustokime draugai! —• 
palauke Fuksas ir sustojo vi 
si.

reget.
— Ar pavelysi, Faksai 

nu užsistanavi.jima padaryt?
— Kodėl ne, jeigu gera.

Rodos bus gera.
Na, kalbėk!
Asz misliju,

joro namai bus tarpe ana gi-

vie-

jog to ba-
karšatis

— To szimts perkūnu, tam 
prakeiktam sklypia tie szun- 
takiai nuvargina žmogų o tas

— velyk pagonus lie
tuvius kapot, o ne toki karsz- viėje kalnu, ir oitau isz laižy
ti keuyt. O kaip jus broliai bu> tai tciP bu 
draugai!

—• Jo, jo! — atsake visi 
vienu balsu Vokiszkai.

—• Eikio szian, Gotlibl... 
tare Fuksas iii viena isz savo 
draugu —

tau.

žino isz kokib laiko paeina.

ta
1349;

KriJkjszczionis skaito szl-
I A. , . I

kursztis nusvilina jom spar
nus.

1

N

MM1 -t
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SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA ' 

Renkime Savo Uosta—Klaipėda .
Kam baladotis po svetimiiM kras^tus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis auaisekiinas tarpe 
New York, —

meta 1931; Mahometui > O San Frauęiskę
Žydai 569k Japonui lu,'iino lokius ’fca^WM k«4

2590, o Byzantino kalendorls 
sako kad yru 7439.

turimo važtoms duoti aiskri- 
mo, 
kiausziniu. *

kad nedėtu Užvirusiu

Paprastai kožnas Amo-1 
iszduoda ant i

*

rikonas išduoda ant. meto GciaS budaS apSlSUH- 
ant kendžiu, aiszkrimo ir kitu 
gardumynu po $18.50 ant kny-

Turiu geras akis ir ma-' gu tiktai $1.10.

s.
Isz kur gali žinot!

-r- Ka, ar narna t 
-- Ne,

"T

iK

tik stulpeli durneliu, Jungiau
Amerikas 

milijonierių
sziadien turi

eiksz, turiu tau ka feaiP maža i«‘gl<“lia; sztai žiu-
pasakyt.

Klausau, klausau, ponas 
kantoriau, — ir iszejo isz gil
tos.

Pasakykio man ta 
girdėjai,

y

gojimo nuo mirties
Kokis tai jegamastis. atlan

ko kapines. Vaikszcziojo nuo
ne kaip kapo lyg kapui skaitydamas

Wushingtonas turėjo kareiviu pomnikus ir sustojo prie vieno 
" . 1 . - . 1 —. A

slankiojo apie nuo Lietuviu 
drutviete kryžiokai, terp kuriu buvai pasznipinet! 
maiszesi ir szunes; trauko pui-

k a 
kaip

Jau asz sakiau pirma., 
kelis barzduotu Vokieeziu isz jog kada paklausiau pąs Lie- 

Nemimo tuvi ar žino kelia pas Lietuvi 
pasirodo kad bajoru Kupstu ? tai atsake, 

ba vos kad labai gerai žino daduoda- 
Szitai eikite panemunių

pakraszcziu
nes

25 v vra 
nuo Prusa, 
buvo labai nuvargia 
kojas vilko.

Jau i
kas lietutis atgaivino isztrosz-
kusia žemia — žmogui buvo nia.” “Ar teisybe — tariau iu

tai

mas: 4 4

saule nusileido ir smul- o paskui persikelsite valtelėms
per Nemuną ir rasite Small -

ji — bu jeigu pameluosi, 
M U

tai
Prisiekiu ant

anuom užsisukimu
kaktų prakaitu.

M

Kaip dar ilgai
brangu eit.’ —paklauso dabar vėl Fuk- 

supažindint. sas.

reiki a

rėk ties anais medžiais už ano 
kalno.••

— Isz tikro turi geras akis 
Gotlibia. Tegul mane velniai 
pagriebė, jau asz apjakau — 
iieinžiurau.

— Faksai kuntoriau, ka 
mano akis pamato, tai neklys
ta ir reikia tam tikėt...

Fuksas su peczeis truktelė
jo: visi kareiviai nudžiugo ir 
paskubino žingsni.

Už valandos Gotlibo žodis 
iszsipilde — prie žemumos 
kalno, kaip kokioj kavonej, 
stovėjo bajoro Kupsto namas.

Buvo tai pavydalia 
drut vietos; aplinkui, 
daug nameliu ir būdu, nes ka? 
ne visi tuszti. Grinczia Kups
to buvo tarpe szaleptų medžiu, 
kuris iszrode kaip gandro tar- 

Nuo žindin- 
kvapsnis

ir . w

M o nmo uthe.

mažos 
stovėjo

musze.
at-

pe iszaku lizdas, 
ežiu lieptu toli

Vasaros laike, norint 
butu ’karseziause, tai griuezio-
jo ir lauke buvo vešu ir kož- 
nam norėjosi tam pavėsyj sil
sėtis. Buvo*ir daugiaus triobu, 
kuriose talpinosi ne kurie ta
me laike reikalingi daigtai — 
ginklai, kailiai ir gyvuliail. 
Buvo tai vieta arba butine ba
joro Kupsto.

Kada Fuksas su savo pulke* 
liu intraukinejo in ta pakalne, 
ne kurios moteres ir vaikai pa
žinia barzduotus savo neprie
telius pasislėpė in grinczolias 
arba bęgo iu giria, kaipo, iXuq 
velniu. Tiktai prie Kupsto 

. grinezios sėdėjo ant suolelio 
kokis tai jaunas vyrukas,

i veidu, 
gyvenimas daug turi savy- augintas ir apkriksztintas, o plauku, kuiie be jokio 

jo slaptybių. Gimęs jis prie- kuris nuo kryžioku, kaipo ka- 
_ • ____ I • • <

>magia u.
Kas kartas tie barzduocziai,' graudysies. 

apie kurios dabar buvo šaky- perkūno — atsake Lietuvis — 
ta, sustojo ir szluoste sau nuo jog ties

Buvo tai su kada persikelsite per Nemuną 
juodais manteliais kryžiokai, netoli nuo kraszto rasite Sma- 
ėnt kuriu isz tolo atmusze juo- linia Kupstą, 
das kryžius. Pirma ju ėjo kun- 
torius, su kuriuom 
skaitytoja turiu
Tas kuntorius vadinosi Fuk
sas 
petingas, ant veido 
kaip velnio brolis, ba kas tik j — Po szimts velniu 
pirma karta ji paregėdavo, tu- ežia labai nubodo, 
rejo sudrebet. O kas ji labiau- 
se bjaurino — turėjo ant kak
tos rambi pavidale patkavos. Reikia mums neatbūtinai būti 

kokios priesz nakti tennis.
i Tai pasakius, • pasmagino 

— daugiaus buvo panaszios m rankoje savo karda ir ojo to- 
oszkos akys, 
gaus. Isz tu akiu galima buvo 
pažint didžiausia nedorybe.

Lupas turėjo kaip arklio, už 
kuriu talpinosi dvi eilios ku
meliniu dantų. Veidas ne ka

No ilgai. Kaip asz gir
tinojo 6 jiedas augszczio, dėjau nuo Lietuvio, teip ir tau 

baisus, kalbu. 
I

Akys labai dideles, o 
bar vos, tai negalima pasakyt ;

« • « i

> man

Visi jo draugai nusijuokė.
— Na vyrai, dar eisime...

ue kaip iu žmo- liaus.
Kur tas pulkelis trauke, tai 

tuojaus dažinosim.
Smaline ja gyvena Kupstas

— bajoras, kurio brolis buvo 
kryžiokus pagriebtai, oper

kailiai

SU
baltesnis už murino. Jo pem- kuris tai buvo Vokietijoj ’ apdegusiu nuo saules
t/is

* * *■ • 
miestija Malborgo; kuom mito reivis su ginklais pabėgo. Bu- Pecziu*

susiraitia davado gulėjo ant
»

lyg inžengimo in • kryžiokus,1 davo turėjo eitie sykiu su kry-! Pamatęs

nes kaip rodos, žiokais gaiszint Lietuvius 
užsiiminėjo pleszimu pakele- kada karta jie Kiduliuose ap- 
vingu,. Kada gerai vyno užsi- ristojo, gavo pabėgt 
traukdavo, 
draugams, kiek jis yra apėjus kur galėjo nusiduot, kaip tik 
Lietuvaicziu ir kaip su jomis iu Smalinia pas savo broli, ir 
pabaigdavo. O kad toki pas del to Faksas su kelęis vyrais

tai to nežino,

tai gyrėsi savo

Ir

Nužiūrėjo kryžiokai, jog ne

kryžiokus turėjo sziokia tokia likos iszsiunstas, idant gyva 
tai už tai pasiliko ant ar numirusi pristatyt iu Kidu-verte, 

vyresnio. Buvo, kaip tai sako, liūs, ant to Fuksas su džiaugs- 
ant suolo ir po suolu; o buvo mu tiko ba mislijo, jog jeigu
ir budeliu ir ne viena galva jam gerai pasiseks, tai no tik

Kopenhaga — Klaipėda

SVARBI PASTABA
*

Labai numažintos* kainos treczioa kleaos tiktai $150 in Klaipėda 
ir atgal ant Hckancziu išplaukimu isz New Yorko:

Balandžio 11 (April) Laivu “UNITED STATES”
Balandžio 25 (April) Laivu “FREDERIK VIII”

Laivakortes geros dviem metam.

i

pamate ant akmens: “Cziouais 
niekas nesisilsi,

Edwater, N. J. Sudėjimo kas szito kapo Jonas Ilgūnas, 
Fordiniu automobiliu dirbtu- 104 metu, per visa savo gy- 
vėjo sudeda po 800 karuku in vasti naudojo musu piluk.es, 
diena 6,000 darbininkai. 

10 '• ’• • ’ ■' 1 ”

0 ' ' ' ' " ' - ■ » <rr - - "I v

nes locninin-

per visa savo e

l “Etna
t|k ♦

f f 
9 todėl negali mirti.

atitraukiauezius 
kryžiokus, pradėjo sau po no- 
šia mykt Huną sekanezia dai
nelių: ,

Nedorus kryžiožai užpuolė 
ant musu, 

Turim gintis nuo lechu, gu
du ir-gi Piaisu *

Kurie, kaip pavietre, .už- * \ i"*’

u

- , klumpa mus,
Jeigu Dievas nepadės blogai 

su mutnis bus.”
Tas Lietuvis sėdėjo sau dra-

nukirto. Kad Fuksas butu mo- Kupstą suims, bet ir daugiaus šiai ant suolelio be jokios bai
kejes skaityt ir raszyt, tai gal 
butu dasigriebes didesnio dlns-

ka...
Tarno laiko Lietuviai neser-

mes ir drožinėjo su peiliu sai- r » - f * 'Į M* M V* A
doką. Kone vienu sykiu pasi-

to, o jeigu ir dabar buvo vir- gejo rubeŽiu, ba kas tik galėjo rode dvi moterįszkos galvos.
azininku keliu vyru, tai tu vy- kardu pakelt, nutraukė in Vii- Darželije du maži kūdikiai

įt

9

■
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DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA 
Gegužes 16 (May) Laivu “UNITED STATES” 

Lietuviu Laivnkorcziu Agentu Setungoj! u/.girto*

, \ n • 1 ; n.
Lietuviu R. K. Sueiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
Gegužes 29 (May) Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vycaiu Ekskursija Tiesiog in Klaipeda 
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV”

H
■ I, .

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos
Rengei Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES 

Lietuviu Laivnkorcziu Agentu Sąjungos užgirtos

Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina Ir pilna 
invairumu ir malonumu dol tu kurie dalyvaus eksk,urcijoje 

Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasatui Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City
130 LaSalle St. Chicago, IU.

........ ■ ■' .............. r """""

lio savo tautiecziu kurie szian- 
dienu “Saule” skaito ir nema-

SKAITYTOJU 110 josios pamesti. Vėlinu kož- > 
nam savo tautiecziu skaityti 
ir platinti laikraszti “gailio.”

248 Washington St. Boston, Mas*.

BALSAI MUSU
<

Jau loja AV i Ikes buki u aplinki- 
noje„

'Tai moterėles labai pagarsėja, 
Moka baisiai girtuokliaut, 

Liežuvius vedžiot ir la.truut, 
Juk motore girtuokle.

BiauresUe už [Hidukusiu kate
* ar kiaule, 

Nekurios savo vyrams akis 
drasko. 

Biaurius žodžius taszko.
Paskui vyra vaikosi, 

Ir jam mirti padaryti taikosi, y 
Jau keli vyrai savo raganas 

pamote, 
Turėjo ir vaikus palikti.

O ka turi daryti, 
Turi nuo velnio runyti. 

Yra ten keli tuzinai vyru 
Badai žmonių geru,

Nenori bobiszkais rievalniii- 
’ kais būti,.

Ir ketina in svietą runyti. 
Kas jum darosi vyrai ? 
Ar tai taip yra gerai, 

Kodėl tiek valios duodate,. 
Savo ruteliu nesuvaldote? 

Argi galima jus vyrais vadyti, 
Geriau in visztinyczia reikėtų 

, uždarytį.
Kalti esate patys,

Proto neturite suvis,, i I 1 1 1 ' '' '
Kam moterem pinigus duodate
Kodėl in banka nepatalpinato
Jaigu motere pinigu neturės, 
Pasigert ir uliavot negales, 

Per antausiu vyrams nefvisz- 
kis, ' ' I H, ’

stiklu galvos noteszkins. 
Juk yra moterių ir tokiu,

I

I

■ • , . t ■ v

Ka szoka prie vyro su peiliu.
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iu ginti eostapilo, kuria kry- apvilkti in marškinukus bo-riausybe aplaike už savo nar-; niu
Žiokai būva apaianby. Vi tai vijosi, o kada paregėjo oįnan-su.

O kat Juk girta boba, 
Tai velnes visada. 
Tokio vyrai atlikia, 

Stovi kaip žiopli s o boba per 
terlu pliekia. ;

teszketu, 
Kad daugiau szokti prie tavęs 

nesinorėtu.
[atlikus nuo gerymo boba, 

Tai da neteki a beda
Bet siidžiuvus, tai ragana, 
Ir merginos nekitokios, 

Kaip motere ir tokios, 
Su vaikinais vis ėdasi, 

Vienos su kitom riejosi.
• ♦ 4

Nedelioj su ford tiku in Arvis 
Įeik važiavau, 

Ant minutos Luzernoje guzo 
pirkti s us to ja u t

Dvi monkes ten paregėjau
Kurios skėfsai ulyėžia ėjo.

Iszsžiojo kada mano paregėjo 
Rodos pasmaugti norėjo.

Girdėjau taipgi kai tenaitines 
mergicos ant Lietuviu 

no nori žiūrėti,
Ne su jais kalbėti, 

'Piktai žaliablekiams dantis 
rodo, 

Sako Lietuviai joms labai 
nubodo.

O jus kvailios mergicos, 
Esate be proto ir aklos, 

Inikites prie darbo, 
O neturėsite vargo,

Ne viena kaip silke perkritu 
O da iszjuoke vaikinus, 

Kad in tuos parodus netikotu- 
met,

Galėtumėt seniai iszteket, 
' Bet slankiojato kaip pelių • 

maiszai,
Ir niekad neturėsite gerai.

* * *

In Montkavmes po Velykų 
atvažiuosiu,

Bet ruteliu nėkolosiu, 
Nes visas piiszokysiu, 

Gražu žodeli pasakysiu, 
Tiktai laukiu pakvietimo 

Nuo savo prietliaus a r tymo,

o,

'i

Vyresniojo nelabai ji kento Fuksa/s neturėjo jokios pem- kryžiokus, atbėgo plas Kaip tu žiopli riukenst gali, :
* i._ a—L . . . .e . -a «« | Argi kųlokoaetuvi1?

Į k isz i a in tuma žiurejo.-Da bus .Duok per tortą kad dautys
I ♦ ‘ 1

bet ka galėjo daryt — pagal kadoe ir drąsiai vresį su savo sėdinti vyra ir pirsztukus su-1
I » * 9 į , i ’ . J ' . . . .  

jio nnopebia. turėjo pasilikt • pulkeliu.
t.

Argi kuloko neturi?

1

Dubois,
Pa. — Norints asz jau nedirbu Vėlinu del jusu geros laimes ir 
szeszis metus ,ir doleruku sun- pasivedįpio ir kad “Saule”

Petras Lastau^kas,

ir kad Ik

ku kur sugauti, bet be “Sau- szviestu per amžius terp musu 
negaliu apsieiti ir be jos Lietuviu. Prisiuncziu ant vio- 

labai butu neramus gyvenimą^. n0 money orderio pivnumera* 
Kacja “Saule” ateinu iu musu ta ug save $g.O0 ir savo draugo 
narna tai perskaitau ja ta pa- Adomo Jaf&uteles $3.00 viso 
ežia diena Ir bunu visiszkai 
suramintas.

les 9 >

devynis dolerius.
« ■ » ,■■■■— ...By

Katre Burkauckiene, 
-— Prisiuncziu

Mrs.
Middleport, Pa.
tamistoms tris dolerius kaipo 
užmokesti už “Saule.” Norint 
laikai sunkus bet linksma man 
pasiskaityti jusu laikraszti ir 
rodos visos bėdos, nusmunka 
kaip ja skaitom. Pakol Dievas 
man užlaikys sveikas akis, pa- 
tol “Saule” skaitysiu ir vali
au jums daugybe nauju skau 
tytoju ir gero pasisekimo isz- 
davysteje teip naudingo laik- 
raszczio.

NewFranas M. Valionis, 
York City. — Prisiunczįu La
mintai prienumerata $6.00 už

I BILE KOKIA SUMA 

Nuo $10 
iki $300 

' t * " M

11

Galim paskolint Privatisxkal
jįir Greitai

Galite atmoket pagal juso

Ant tojo puikaus vakarėlio, prenumerata ir ka buvau kai-
Gražaus pokylelio, 

Po Velykų ketina būti,
tas. Tariu tamistoms szirdinga 
aeziu už jusu gęra szirdi iri t

finansiszko stovio.
Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansiss 
kas patarnavimas.
Ateikit*, rasiyklte ar telefonokite 

in juso artimiausi ofba.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Ino.
Peoples Trost Co. name

Tamaqua, Pa. .. Telefonai
1 N

9 N. Centre St.
Pottsville, Pa, Jelefonas S«S-41

n

Ąnt kurio asz su kurnu ketinu nialonu pasiszveptima del ma- t 1 « į ■ "
pribūti.

■ r r' I .... * ■>"i»rR^i"w|,Rn.....   r »'»■■■■->

Qr. J. J. W YCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah
QU«o VkUndog: 10 iki 12 prię<3
plot, | iki po pi>t. 0 iki 8 vąkąre.

, Telefonas Shenajidoah 1055.
■ "■ 1 —— ...
-4----- ------------*■

j I ....... .

w

Grand Sotore :

nes kad nesulaikėte del manes I ' j* < I I
“Saule/’ No vienas laikrasz- 
tis man teip nepadarytu. Ne- - 
turėjau darbo pęr įlga laiką, 
todėl jokiu budu negalėjau aU 
silygint ^u užyolyta skola. lietuviszkas graboiuus

I

iu 
4

*
ik t*

First National Bank narna
Telafonaa «I7

X tu * •n.lli
Mt. Carmel. Pa.

W. TRASKAUSKAS

Dr. T. J. Tacielauskas ‘‘
Pirmutinis Lietuviazkas

Sziąndienx aeziu Dievui, tunu 
darbu įr gavau proga atsily-1 

” ir turiu vil- 
Saulo” niekados

Dentistas Mabėnojuje Ii Antro Floro, Klin9 Sztoro
9 W. Centra St., Mahaiioy City

ginti su “Saule 
ti kad su ¥ 
noatsiskirsiu pakol gyvas bu-j 
siu, Skaitysiu “Saulę” 
tinsiu tarpe savo draugu ku-

• ria jau prikalbinau del dauge-

. Laidoja hunus numirėliu 
do automobilius del laMotuvta, 
kriksstiniu, veseliju, paatvažluBji- 

mq Ir Lt —Telefonu BOB
403 W. Mahaaoy Arei Mah. CHy
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ŽINIOS VIETINES

. — Sziadien Read ingo pede.

— Nedelioj pripuola Ver
bų Nedelia.

— Mare Staszaicziute, 1300 
E. Center uly., gydosi Ashlan- 

I do ligonbuteje.
' , . f ■ • ■

‘Tltarninko Tytn,I t

septinta valanda,
|cfopnkeptuve
,ant kampo B ir Market uly-

"apie 
užsidegė 

Morris Kaplanj4up“keptuv
i

<?žios. Manoma kad ugnis kilo
i nuo kamino. Ugnis , greitai

<> A A U L ft
.   1 - ••• **• i ■ »— ■

ISZ LIETUVOS
ČIGONAI VAGIA VAIKUS.

Druskipi^kai. — Artimoje 
czionais, aubilaike banda cigo-

Ipat savo szaudyklo p. Luobis 
suspėjo ja pasigriebti ir szove 
staėziai in pleszika, bet pasi
rodė, szaudykle senai vartota 
neiszdego. aBnditas tuo tarpu 
pri si gavės prie savo revolve
rio pagriebė ji nuo žemes ir| 
szovo tiesiai in p. Luobi., Lai- 
me i, pataiko tik in ranka. Nonl 
rartkoj'kulka iszneszo kthVn'b'u

. v ? J i U I K t V. .Lt i 'k m I»b v V . *

KIEK LIETUVOS KUNIGAI 
GAUNA ALGŲ, 

r; •» 

ątsaky-

K. RĖKLAITIS
'J, Li«luvla*ka« Graborius

Laidoja numirėlius pa- 
IX naujau,iB mada Ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 3*. ninke moterems. Priei- 
p narnos prekes.

|| 616 W. Spruce StrM
Bel1.

" 1' f ! '-.i 2

SHENANDOAH, PA.

— Andrius Czebatorifc, li
kos sužeistas Turkey Run ka
syk losią. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ant gydl- 
mo.

— Jeigu gromatneszis pa
lieka koki phndeli prie 'žmo* 
gaus duriu d khs ji paima tai 
buna sunkei baudžomaš už va- 
gysta paczto. Kėlės sanvaites 
atgal nusiunsta ponui Janulc- 
vieži ui, 
ežios, maldaknyge kuria

l ypatų. 
Dėdės Šamo detektivas jau 
jeszko kaltininko. Derinu su
grąžyti in laika ne kaip būti 
už tai sunkei nubaustu.

,f Stanislovas Martinkevi- 
kuris pergyveno Ameri-

I»

I

lieka koki phndoli prie

322 V2 E. Lloyd itly- 
sau

ipfasiplatino ant virkaus ir P™i«‘vino kokia tai 
/WnM

apėmė visa užpakali 
Daug miltu ir kepimo 
sunaikinta per vandeni kaipo 
ir visas viduris keptuves — 
Bjedes padaryta ant $5,000.

— Nedelioj bus paszventl- 
nimas mažo altoriaus Lenkisz- 
koje bažnyczioje Szv. Kazi
mierio, kuri intaise draugyste 
Szv. Juozapo.

namo.
likos

DARBININKIŠZKOS
... ŽINUTES

§ Brownsville, Pa. — Apie 
200 darbininku Pradėjo dirbti 
Lilley Coal Co., minksztu ang
lių k ašy k losią, kurios nesti rbo 
per keturis metus.

§ Steubenville, Ohio. —Apie 
tūkstantis darbininku sugryžo 
prie darbo in Wheeling Steel 
Corp, plieno dirbtuve.

§ Peabody, Mass. — Ugnis 
kilo Carr Leather fabrike, kuri 
padare bledes ant $10,000.Apie 
100 darbininku pasiliko be dar 
bo .

§ Charleroi, Pa. —Daugiau 
kaip 900 darbininkai sugryžo 
prie darbo in Allenport dirb
tuve, kuri priguli prie Pitts
burgh Steel (k>. In Allenport 
sugryžo 900 darbininku o Mo
nessen dirbtuve taipgi priėmė 
daugiau darbininku.

§ London. — Anglijoj szia
dien randasi 2,639,655 žmonių 
be darbo o Vokietijoi 4,980,500 
arba 8,000 daugiau ne kaip Ee- 
bruariaus menesije.

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 
Parsitrauk “John’s Remedies Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo skau
smo. Ji kainuoja $1.75, bet prisiusi
me kaip del prabos tiktai už $1. Teip- 
gi gausite paaszkinima kas tai yra 
ramata, kaltūnas, nevralgija ir kaip 
gydytis. Jeigu negaletute prisiųsti 
dolerio tai paraszyk laiszkeli del pil
no paaiszkinimo. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykite ant adreso:

Western Chemical Co. 
P.O. Box A. 117. Plainsville, Pa.

M

L

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIB, PA.

Bell Telefonas 1430-R

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

lasbąlsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant ffaokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ciĮosala nuo papraaacziausiuikipra 
Jdlniąusiu. Paraamdo automobilius
dėl taldotuviu, vedliu, krikižty- 
nio i Ir kitimui pMivažinėjlmami. 
įsą Frackville*, Port Carbon ar lai 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus ' nbauo patarnavimo, 
mobiliu man duot tinta c pribusiu 
in ttumpa laika.
aiimŽ?------- -L——-----------------
in ttumpa laika.

. L,.,.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
(Į Nbrfarykia skirtumo terp vaiku 
miilekla visus ligai. Velniszkas 
kazlriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Utkoikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
\ PA.

*

Velniszkas

MAJHNPV CITY.
< V » I

nu ir nuo t^ibs dienos prasi- 
dcjb'o^gelei aplitikiriiU gyVbft-. 
toju. AM gulp polMjil suėmė 
kulis bigouusv
padare visis*zka1kmtn pan ę.i-

J r si k<V.xi.j•AAn'bVV. I.gabalu mėsos, tacziau dūkta-*
rui gerai prižiūrint, ranka .pat ,įonus. Nomažai p0ilcij0‘nnai^ 
«fy»- . ... ,,'

Banditai, pasinapdoje r ta 
proga, kąd p? Luobis neteką

GAUNA ALGŲ
“Lietuvos Aidas,’’ 

damas in dvasiszkijos nusis
kundimus kad vyriausybe ku
nigams neatiduoda to kas 
jiems priklauso, ilguose stj’ai- 
psriuoke - prirode kd dvasiszkl- 
ja ir bi|žnyq0jpS}W5rt)'kruju isz 
iwzdo gauna. J ....... .
n

nauju
ir

DYKAI
Kožnam prl 
siusim labai 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuro] rasite 
daug
iszradimu 
stebėtinų daik
tu. Raszykite tuoj indedami keliąs
sztamjias del persiuntimo.' Adresas

gys.

■ ►

* <1 ff ’VI D'

J
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ežius, kuris pergyveno Ameri-
, * j ! * | »

ko 45 metus, mirė praeita Ne
delia ant W. Coal uly. Velio
nis paliko paezia, keturis sū
nūs, tris dukteres ir asztuonls 
anūkus. Palaidotas Ketvergo 
ryta su bažnytinėmis apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje:

— Adolfas Mikolaitis, 16 
gyvenantis Oaklande,

rankos,- pasigrobę is^ ’ registe
rio apie $50 ir pabėgo.

— Kovo 20 d., vakara in K. 
Siruczio valgykla prie 35 ir 
Halsted gatvių, prieszais Ra
moves Tea t ra, 
atome isz registerio visus pi-< 
nigus iszsinesze. Kiek registo- 
ry pinigu buvo neteko patirtį.

inejo vagys ir
i

'’tebėjo Vade pa s čigonus i 4G 
Ya’iku# nuo 3 lyg 4 riibfuJ ’ dhi- 
žiuttš, kliriė viriil! GdiszVode 
ant rigdiiiuku. ” ‘ ° °

Čigonai isžsikalbiriejo ' buk 
vaikai pabludo ir atėjo pas 
juos kada buvo artimoje Kau
no, ir ntio to laiko keliauna su 
jais. Vaikai^pasako, kad juos 
čigonai pavogė ir labai musz- 
davo. Cigonuš uždare kalejl-

* t l '

’’Tęrįj’ kitko, sziai kiek dva- 
sisZklja gdrt’tiii Ihz’ iždo' algii iii 
tneiiėfe'i: f ft j

j r-»r’

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Pąak S

........

■« i*
«i

| "
t:

Chicago, Ill. 
■rar t "ftrr-aaaa;

X.

[ ' I,c“( ’ * “ n*’ n a v

MAHANOY CITY, PA.
I i*1 '»* ' f * 4 A i * ’’M

906 Market Street
Bell Telefonai 441-J ■

/ TAMAQ4Jjk.,f )» ' | j' i
F

1 a ridvyskupas litu.... 2500
4 

• ••assess

r. i t
»••••<

4’vysk, tarnaut, po

•i vyskupai po
1' vyskupas . .1’ vyskupas l r # 

• • <

j.

metu, 
lįkoa nuvežtas in Ashlando li-i 
gonbuti su persžauta gal Va. 
Vaikas, buvo*tame laike ant 
artimo kalno kada ji szuvis pa 
gavo. Manoma kad kiti vaikai 
szaudami, pataikė Adolfui in 
galva.

t Augustas Kanczius (Kan
sas), apie 66 metu, 
Llyod uly., mirę namie praeita 
Panedeli po ilgai ligai kone 
dvieju metu.

persžauta galva.
* ’ J AI * T/ *. •,

329 W.

Svarbiausi Atsitikimai
Svietiszkoja Istorijoj ■

t t * ■ »< »- - - - t k

H. G. Wells, žynaus Anglisz- 
kas istorikas, iszyinko flvyleka 
svarbiausiu atsitikimu kokie 
atsitiko avietinėje istorijoje, o 
tie yra:

Mote 323, priesz Kristaus už- 
gimimą, mirtis Aleksandro Di
džiojo.

Mete 146, pyiesz Užg. Kris
taus sunaikinimas Kartaginos.

Mete 337 po Kristui, kriksz- 
tas ciesoriaus Konstantino.

Mete 476 po Kristui, karūna- 
vo'jimas Odahero, Italiszku ka
ralium.

Mete 800,
K a roli aus 1) kl ži o jo.

Mete 1095 
Kryžioku.

Mete 1250,, mirtis Fredriko

, Mete 1415, sudeginimas Jo
no Huso. -

Mete 1558, nprtis ciesoriaus 
Karelo V.

Mete 1648,
Vestfaliszkos suaukos.

Mete 1776, 
Ameriko liuesu aklypu.

Mete 1917, Ruaiszka revoliu
cija. .

karunavoj imtis
pribuvo dvide-

o pas-

me o vaiku tėvus policije jesz-
ko.‘ 1 ‘

. .r b.M t ’ J : , r J' J< ••

KUNIGAS SZPOKEVICZIUS 
ISZMETE MIRUSI ISZ 

BAŽNYCZIOS.
"Ukmerge, daugio men. Uzin 

mirė batsiuvys?Likusi žmona, 
kuri .gyveno'?sul jluJ' l/ę.ibažnyf- 
czios “palaiminimo.’’ susita-

4 
4 
6
1
9 
4 
1
2 
o

7 J

9 9

) >

9 !

7 f I»

M

9 1

, >

,, 
•»> -

M

, 9

99

9 9

9 9

9 9

99

9 9"

» •

k

i 

•» •

1209 
1000 

. 900 

. 800 
... 600 
....450 

250 
380

.. 300
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v

r-riyrK- vę ?' , ’’■•rv
Tpkiu f budių.vyskppu 
a. ’i >. 41 \ H 1^.;? j *. r*’' Ai ♦

f

» » b C;

.. 280

.. 240
.150

Mj- k u-
rijoms per menesi Užmokama

Velionis buvo 
gerai žinomus mieste i n kuri 

turėdamas
szimts metu. Keliolika metu
atgal turėjo buėzerene 
kutiniuose metuosia laike ga- 
radžiu ant. 404 į]. Llyoi] uly. 
Paliko paezia ir seseria Ag
nieszka MalinAiickicne Gilber- 
tone ir viena 'broli Europoje, 
leidot uves -atsibus szita
Subata su bažnytinėms apei
gomis Szv. Kazimierio bažny- 
czioje. A

" * 5.1

— Ana diena garnys pali
ko dovaneles sekanezioms po
roms: Adolfam Sutkevieziams 
dukrelių;
kiams dukrelių;
Bodeckiems jsz Trukey Run 
sūneli.

atsibus

i/ *

Bernadains Zales-
Albertams

J

Mount Carmel,1 Pa. — Pati 
, ’ L-

Juozą Czikanavicziaus,‘ moti- % HTnu szesziu vaiku, apleido na
mus ir vaikus iszvažiuodama 
nežino kur. Vyriauses isz val
ku turi tikta? dvylika metu. 
Policije jieszko dingusios mo-
teres. t

Pittsburgh, Pa. f Diena 20 
Morcziaus, mylema pati Anta
no Stumberio mirė, kurios lai- 
dotuves atsibuvo Panedelije,

w M.

11 f O / *■ .f

23 diena su pamaldomis ir pa-
I ■

laidota ant parapiniu kapiniu
' fl i K' * *ant South Side. Velione paliko

Antami, dukteria Ona Irvyra
. / e y i * / -»j c

sunti Antaną ir anukelia.
1*1

Chicago. kdvo 19 d.,
>-*r. ' i J

va
kare du vagys ineje in minksz
tu gėrimu užeiga, 3845 South 
Painei Avenue, kiir užeigos sa
vininkas yra iS.' A!. Luobis. ■ 

Vienas1 bandllas mefbsir ant 
paties p. ’Luėbi'd, o ’kitas puolfc 
in užpakalinTtts '’' kaihbdrids, 
vytis Mrs. Luobiene, kad pabe-

užpakalinras ' kambarius

gusi nepaszaWfG'policija.
Prisivaręs prie registerio p. 

Luobi pleszikas bandė szeimi- 
ninkauti, bet Luobis nutaikęs 
momenta iszihusze vagiui isz 
rankąs revolvbri. Turejes ežia

pirmutine kare

ipasiraszymus f •

pripažinimas

“palaiminimo,’’ 
re su kun. dekanu Szpokevi- 
ozium mirusi palaidoti. Velio
nis buvo atnesztas i n bažny- 
czia ir kunigas jau atlaike mL 
szes, davatka inskunde kun. 
Szpbkevicziui, kad mirusis gy
venęs be szliu'bo. Kunigas tuo
jau insą’ke velioni iszmesti i'sz 
bažnyčios, fcbčt nusirinkusieji 
jdaieklauBO. Ttafrmet kurt. Szpo 
keviezius su savo tarnais isz- 
mete mirusi isz bažnyczios ir 
pastate už szVcntoriauš- muro, 
kur žmones stato arklius. Ku
nigas uždraulle ji laidoti ka- 
pįpe^ę. Žm.toK kreipęsi in poll- 
cije, bet iriekd negelbėjo. Tu

ne kapinėse.
____ _- R.,‘ tokiii kun. 
Sžpokoviczlatts Žygiu labai pa-
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rojo palaidoji' 
Ukmergieęziai. ’
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AUKSINIAI LAIKAI 
AMERIKE.

Dėdės Šamo aukso szali, 
Ja vargszai žmonele gerbe;
Dabar darbo gaut 'negali, —
Kur klausai vis tik bedarbe.

Kol mes dirbom buvom ponai >

Pinigu visur daug byrėjo;
Dabar vargsta milijonai, — 
Vot brolau laikai atėjo!
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Vieni metai jau be darbo

n it 41 * ‘ 
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Vafkszto žmonis dienlts isz
dienos

Ir prispausti baisaus vargo, 
Atmintis ant visados.

t

Antri aszaras tik braukia, 
Nežino vargszai ka daryt, . 
Ju vaikai iszalkia szaukia,— 
Nėra juoq kuom nuramint.

. » ‘ . I f1 *

' szirdis jiiiisiitpzal9f,
. Mirtis įiįpri.',in|a,kįB,.

* / » Htei < i,

po 26,980 litu.
Parapijose 53 kunigai gau

na algų menesiui po 150 litu, 
471 kunigas po 100 litu, 241 
kunigas po 93 lt. 34 centus. Isz 
viso parapija dvasiszkijai al
gų per menesi iszmokama 77,- 
545 litai.

NUBAUDĖ FABRIKANTA 
SALLAMONA.

Kaunas. — Saliomono taba
ko savininkui policija sustatė 
protokolą, kad jo fabriko nėra 
darbininkams atsigerti virinto 
vąndens, nėra muilo rankoms 
nusiplauti ir bendrai nehigie- 
nos atžvilgiu fabrikas neatsa-
J *j f i j •.' a. ■ • ■ «i ’ • i -4'

ko sveikatos departamento nu
statytom^ taisykloms.

Kauno 11nuovj taikos teisę- 
A -I • * t f II , (k * # *1 • * » ' f ą * !, II. * * 1 *

jas Saliamona Moze nubaudė 
130 lt. arba 4 paras aroszto.

> LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS^
uzgirTos ir tvarkomos

jDvi. Didžiosios Ekskursijoš
IN LIETUVA

Isz New Yorko 27 Gegužes (May) 
o isz Bostono 28 Gegužes (May)

Stacziai in KLAIPEDA, be persėdimo 
Gražiuoju CUN ARD laivu “LANCASTRIA

—■       —. II,

Antra Ekskursija 16 Birželio (June)
Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA pui
kiausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

Dovanai aplankant didžiausi pasaulio miestą Londoną.
Sziai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą ' 

Londono Lietuviu Kliube. ...
Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel kanale.

Parduoda laivakortes bei keleiviu czlclus, t»xrupina dokumentu* 
l
-AMBRAZIEJUS J. '

168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
. AMERIKOS LIETUVIS,

14 Vernon St. Worcester, Mass.
BALTUTIS P. P.

3327 S. Halsted St. Chicago, Ill.
BARTKEVICZIUS P.

678 N- Main St. Montello, Mass.
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Ave. DuBois, Pa.
DIRVA,
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

FRANKLIN SAV. & TRUST CO. TRECZIOKAS A. S.
K. Vaisznoras Manager, 
2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

GENŲROLIS N. 395 W Broadway
South Boston, Mass.

KAŽEMEKAS K. C.
797 Bank St. Waterbury, Conn.

MAKAREVICZIUS K.
95 Liberty St. Ansonia, C>nn.
MOLIS'1

1730—24th St. Detroit, Mich.
NAUJIENOS 1 i

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

o M
UZG1RT0S IR TVARKOMOS

t

i

bei pilnai iasrengia kelionėn Lietuviu LaivakorcsiueAgentu Sąjungą: 
tRICHMOND TRUST CO. 

2701 E. Allegheny Ave.
Philadelphia, Pa. 

RAUKTYTE, Miss. J. . 
123 Millbury St. Worcester, Mass 
SEKYS JOHN • i

226 Park St. Hartford, Conn.
SIDABRAS K. 875 Cambridge St 

Cambridge, Mass. 
STULPINAS V. M.

3255 S. Halsted St. Chicago, Ill 
MIKOLAINIS P.

188 Sands St. Brooklyn, N. Y.

Adams St. Newark, N. J.

187 Oak St. Lawrencfe, Mass. 
VASILIAUSKAS J. ‘

814 Bank St. Waterbury, Conn 
VIENYBE, ; -

193 Grand St Brooklyn, N. Y. 
VARASHIS A. 12 & Carson Sts.

Pittsburgh, Pa.
WEISUL K. J. 1128 Washington 
‘ Street, Norwood, Mass. 
ZOLP J. J. 

4550 S. Paulina St. Chicago, Ill.

197 . 
VRBSZO J. J.

4
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POLICIJOS VADAS INMAI- 
SZYTAS FALSIFIKUOTU

PASU BYLOJ.
Kaunas. ■—Telsziu policijos 

vadas RepeoZkinas suimtas ' ir 
atgabentas in Kaimo kalėjimą. 
Repeczkina tardo svarbia 'byla 
tardytojas p; Žalys, Repeozki- 
nas inmaiszytas pasu Jfalsifika- 
vi-mo ’byloj, h r

------------ irjifijjUT "’ ■ . ■ ; ,
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MIRĖ 110 METU'LIETUVIS, i
Vainutas, Tauragės' aps., —

.M1 . ' H k a m - . • I H . 1., M

< i 4*

Vasario 2 d„ Ė’udku ‘kaime ml- 
seniaukė^ Mi&i ’ ilpylinkes

; h’ M' n ‘
* * X * • * > ' •’* i i r r • «

Duonos plutos nėr stalo,
i 1 t • * V « •

re semauso^ apyiinKes 
žmogus^ Kha’pl^iy^ * !f 1’0? - nietu 

įaftižihuš*frJi^ bdVb^dkV -^gifnh 
!stiprus ir'viso proto." Pora sa- 
vaieziu priesz mirti Knapkls 
dar buvo užsilipęs ant stogo ir 
szliioste savo triobdk kaminui.

■ < •. > i -i P > g . • r.r? ■.
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GIRTA ŽMONA, SUSIPYKUS 
SU VYRU, NUSIŽUDĖ.
Kaunas. —Vasario 18 d., 

Szaucziuose, J uoza ph vieziaus 
pr. 91, pil. Mare KĮriszcziunie- 
iib', rshšlįiykusi su savo vyru, 
pdiliti perplovė sKli kiMtine' IV

H , 1
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Oj varginga musu padėtis
eiižilgo 'mirė; holiciji, 'tirilii-

UŽMUSZE PER VESTUVES.
Kaunan. — Vasario 15 d., 

Daugsziu km., Vilkijos valsez. 
pas pi 1. Dauksza Adoma ves
tuvėse kilo musztynes, kuriu 
metu likos sunkiai '.sužalotas 
pik Stasys Stankus kita diena 
ir mirė.

......  — ■■■!■ i

LAVONAS KUDIDIO ANT 
GELEŽINKELIO.

1 H . h

Kaunan f—
du, ant geležinkelio, likos su
rastas lavonas kūdikio. Mano
ma, kad nelaba motina turėjo 
kudikic jszmesti per > langa 
idąnt tokiu budu nuo jojo at-

• * '

* 1

Artimoje Szkan-

sikratyti.
' 1

KŲN. KRUPAVICZIUI JR 
’ 1» • • 1 j r

t r*

MĖSZKAlkSKUI NUIM
TOS BAUSMES.

Kaunas.
1 /to

■— Kun. Kurpavi- 
cziui buvo uždrausta 
žinoti isz Garliavos Parapijos 
ribų. Dabar szis draudimas nu
imtas. .

Priesz kuri laika Kauno ka
ro komendanto nutarimu, Juo
zas Meszkauskas buvo iszsiils
ias 6 inenesius in koncentrabl- 
jos stovykla. Jis paldaves niali)-

; a "umr ( hrr-L . l **4./r
i . ’ /. . . k"

iszya-
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VINCAS MINKEVICZIUS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, ĘA.
Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799
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Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!
Jei dviejų minutų laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE
RIU nesustapdis kiekvieną perve
rianti ir kankinanti skaust 
Reumatizmo, Neuritis, Neuralgi
jos, Strėndieglio, arba Galvos 4-* « « • • • - • • « b •
Jungi ir t. t — jeigu neisima per- 

gkaudėjima ir sustirimą ii 
nuvargintų muskulų ir sąnarių —•

* kankinanti skausmą nuo

ii

r

<1

Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėi-., 

žalimą, 
jokis kitas linimenUs nieko ne-’ V

F 4

ir sustirimu ii 
r”

v

>

tk• 4

it
' ii
u

gelbės.
v

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu *
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 

__ i
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje. ' v
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos

senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje. ' v
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįstą-

• *L«k «« A Hm..!.***

žiūrėkite, kad butu “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate
mas skausmas išnyksta.

Enker PAIN-EXPELLERJ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.
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Nusipirkite Dabart 
),.(/Tik;35c

) , la^ApnVcMvmn co, ' vMMV AM MW« ,
-.r* 1m*«*«** 
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ir 70c
,4.1
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—
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neš ptaszyma. Dabar, 
k<> patirti, • • 
bėhkfftias, ir
Sžl&ifriišl dlbnbihi^isž tetoiyklos
PalbisfAHV!1K<>i '

'" H1*
'.»i'

jo prhszynms jia-
p. Meszkauskas

KASIERIUS PENNSYLVANIJOS VALSTIJOS LAUKO
pla atsitikima, ' nuštaib, kad 

irrr .Pu^tąpędisv Krisžcziunieriė buVo neblaiva.
Oi

į H h 1 1 i) f ii 
• * ♦

*.r vi—n’fr'^'-y r,,vr !7'i
jAi turi kietus VIDURIUS .

' NatftUji'viaoIcfurf 'itil'dft ii* drtibkM*/
turi dutnimua, slęąudftjiinai'po kr.utl-

Naifdbji ’virtokfui'įMIUa it drtibkM*/ 
L tąsai |4UI|IH^UUĮ| MV«>^r4«||*a)|rV4
he, balta liežuvi, gąlyos skaųdejinyą, 
nakti nemiegi ir pailsima pi^yczeis. 
Siusk' tiktai 15c cento stempomis, 
gausite “Vontroie ir Interlax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo,* ir ligos dar praba. Szi- 
to® gyduoles kas jau naudojo tai ko 
tolinus reiks retinty ir mažinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei ne- 
reik. Raszykite ant adreso;

Western Chemical Co.
P.O. Box A. 117.

I p r ’ r 1 ■ i ĮI ■ I J

ISŽ< LIETUVOS MAŽIAU 
ro'i/f ISZVAŽIUOJE.

i 'IKttu'nak

VALSTIJOS, PXSIOy SZįTAJI
» <|l! d

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY OĮTV. rA- . JI'1 

tl MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

1—- PulbistaBV!^0' 
ItyMp) r(‘lUU4)__
> o. tNAUJA GMINAI M m 
1' •Ki(unąA;’*^,Ka^ Rtidojė li
kos sutverta nauja gmina i n 

užsipni apsigyventi 128 žmo- kuria pridėjo dali gminų: !V. 
Ruda, Antanava ir Gudeliu, 

k f t ».l ■ .... .  H ......  

5, ‘ ................................................................................................................................................................. *

A-BE-CELA. arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku.

i
ii

IG

— Por Varitrld'ihU- 
nesi isz L^etuvoš iszvažiavo iii

nes. Dauginusiai iszvažiavd iii
Amerika, būtent 44, Urugvaju i

< M ' . ' H i1 a*

33, Palesti^ 30, ir po mažiau
in kitas val^t^rbes. Įh UrajEitu

■ - • I 1

»»< i».» ■ * <•

.. '

™ t n. n jh niekas nęlszvhžiavo. Plainsville, Pa. ’•] ‘ ay”? ”

. h- 'rnrv 
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Sži banka palaiko užaitikSjima valstijos kasieriaus; įf yrjj

i 1»C
W. D. BOCZKAUSKAS.COm

. A M AB ANO Y CITY. PA,MAHANOY CITY, PA. \
y

gera banka juso pinigams. Yra saugi, drūta ir vedama per
'■■ . » i E į

* > .......... , . Ii
Wm. R. MILLER, Mine Foreman

Park Place \
P. C. FENTO, Ex-Mine Inspector 
GEO. ‘OLIVER, Former Mine

Superindent 
ANT. DANISEWICZ, Retired 
LEON ECKERT, Farmer

gerus bimavus vyrus.
' D. F. GUINAN, Merchant

‘ JOHN J. MORAN, Lawyer for 
Borough of Mahanoy City

, JOS. A. DOLPHIN, Lawyer for 
Mahanoy City School District

. J. B. REING, Insurance 
JOS. MACIEJUNAS, Groser

«.|||IHW» *«

BOCZKAUSKAS.COm



