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prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 93.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.

Lalukua Ir Pinigu, visada aluakita tik ant nlo adr.to I

W. D. B0CZKAUBKAS - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

I

K

No. 5 m / 1NT1HID ATTHJ JUBAKOT OIW. FA.', \ 
Iron <077107 A8 BBOOND 0LAB8 MAIL MATtMhJ

ISZ AMERIKOS
BANDITAI NŽUUDE

TRIS VYRUS
DINAMITAVO MOKESCZIU 

VAOONA PRIE KASYKLŲ 
BET NEGAVO $33,000.

4 BAISIAI SUŽEISTI.

Ml

Wi W. D. BOCZKOWKKI, Prw. A Mf.
F. W. IIOCKKOWNKI, Mltor. 41 METAS

MOTERE “BOSU”
PAĖMĖ VYRA IN SAVO 

RANKAS IR LAIKO PO 
SAVO VALDŽIA KAIP 

NEVALNINKA.

Wilkes Barre, Pa. — 'Trys 
žmones likos užmuszti ant vie
tos, dviems nutraukta kojos o 
du kiti taipgi sužeisti, apie 4ta 
valanda po piet Panedelio die
na kada banditai padėjo dina
mito po mokeseziu vagonu ku
ris atvežė anglekasiams pede 
$33,000 del Truesdale kasyklų 
prigulineziu prie Alden Coal 
Co., apie myle kelio nuo Nanti
coke. Pinigu nespėjo pasiimti 
nes likos is/bailginti ir pabėgo. 
Badai tame dariu* dalybavo 
trys 'banditai.

Užmusztieji 
Webb, 32 metu, 
Scranton, Martinas Burns, 31 
metu, isz Warrior Run ir Pra
nas Budinskis, englekasis isz 
Plymouth. Fredui Pfaff, 60 me
tu palicijantui nutraukta abid
vi kojos; James Sliovlin, 32 me
tu bosui taipgi nutraukta abid
vi kojos; Jonas Sokol, 45 metu 
palicijautas isz Plymouth’o ir 
Harrv Powell isz Wilkes Barre ' ♦ 
taipgi sužeisti.

Dinamitas eksplodavojo su SUSITIKO NEDELIOJE,

Arthur 
kasierius isz

v ra

< <.
valdžia

savo vyra kail) man

namie.

Detroit, Mich. — Idant pri- 
laikyt savo vyra pagal savo no
rą ir po pantapliu Mrs. Blanche 
Aldrich prispyrė savo duszeli 
prie skalbimo drapanų ir maz
gojimo torielkn. Tame visame 
yra kaltu sudže kuris davė pil
na tiesa Blanchet daryti su sa- 
vo duszeliu kaip jai patinka. 
Priežastis tosios nevalninkvs- 
les buvo pervirszinis gerymas 
Petro. Motore szitaip kalbėjo:

“Man sudžia davė 
bosauti ’’

patinka ir taip tlarysiu’ idant 
jisai nepapultu in beda. Iszski- 
rent mazgojimo torielkn ir ki
tu naminiu darbu laikysiu ji

Kožna diena gaus po
tris ‘bunkas mano naminio alaus 
o tas jam nieko nekenks o ma
no alus geresnis ne kaip gaus 
spy kyzeje. ’ ’

Sudže atiduodamas Petra in 
moteriszka nelaisve pasakė; 
“Atiduodu ji in tavo rankas, 
pa imki e jojo užmokesti ir duok 
tik tiek kiek jam bus reikalin
ga. Tu dabar esi bosu numo ir 
savo vvro.’* 
nusimazgojo rankas atiduoda
mas Krislu in rankas Žydu, 
taip sudžia pradėjo trinti ran- 
i .... U’' i-nninasis

nelaisve

— Ir kaip Pilotas

ii * *

pftgctba Wteri.jos kuria bandi
tai tarėjo paslėpė artimuose 
krūmuose. Palicija isz visos ap
linkines jeszko banditu.

VIESULOS VEJAI IR LEDAI su jaja l’tarninkc, po tam paša.
PADARE DAUG BLEDES;

60 ŽMONIŲ ŽUVO.
Chicago. — Viešnios, vejai, 

ledai ir snieginiai sztnrmai po 
lllinoju ir Indijana padare 
daug'bledeso in 60 žmonių pra
žuvo visokiuose atsitikimuose. 
Daugybe telegrafiniu ir telefo
niniu stulpu nupūsta. St. Louis 
miestas nukente daug o ir tru
kiai buvo sustoja ėja. Sniegi
nes viešnios užputę daug keliu 
ir szimtai automobiliu turėjo 
būti palikti ant keliu.
PAVOGĖ PUSE MILIJONO

GAVO TIK 2i/2 METU.
New York. — .Jau kad vogt 

tai gerai vogt, pagal Ameriko- 
niszkn būda, kaip padare jau
nas Korneliuszas Callahan ku
ris paėmė puse milijono dole
riu nuo kompanijos Banticaly 
korporacijos ir ana diena likos 
nubaustas per suda ant pustre- 
eziometo in .kalėjimu. Callahan 
priėmė vi roką sudžiaus su nu- 
siszypsojiniu.

ŽIURKE SUKANDŽIOJO 
KŪDIKI VYGEJE.

Milwaukee, Wis. —. Kairiu- 
te Greenhike, 10 menesiu mer
gaite, isz ryto likos sukandžio
ta baisiai per žiurke ant viso 
veido. Ant riksmo kūdikio tę
va? pabudo ir pribėgi a prie kū
dikio, pamate kaip nuo vyges 
nuszoko didele žiurke kurios 
nepagavo. Kūdikis mirs nuo 
užtruointo kraujo.
NUSZOVE MOTERE UŽ AP- 

RAGANAVIMA JOSIOS 
VYRO.

APSIVEDĖ UTARNINKE, 
PASIMETĖ SEREDOJE.

. Kaston, M<1. — Susitikti su
mergina Nedėliojo, apsivestiNedėliojo,

Indijana

ko ji jam Serudoje kad nemano 
gyventi tokiam nuskurusiam 
miestelyje ir ji pamote, toki tu
rėjo atsitikima Kranas Leonard 
senas 68 metu kvailys. .Jojo my
lima turėjo 25 metus o vardas 
josios yra Janina Sehillinger 
isz Bittsburgo.

Leonard kuris yra gana tur
tingas žmogus susitiko su mer
gina Nedėlios vakaru, Utarnin. 
ke pasiėmė taksi ir nuvažiavo 
in Baltimore kur paėmė szliu- 
ba, sugryže i u Eastona nuotaka 
staeziai apreiszke kad su juom 
negyvens ir iszvažiavo palikus 
sima kvaili apsiaszaravusi. Se
nis turėjo jau dvi paežius.
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Chicago. — Mrs. Nellie Pres

ton nuszove kita įmote re Mrs. 
Bnrton nž tai kad su savo pato
giu veideliu “'apraganavo’’ jo
sios vyra ir atėmė ji nuo josios. 
Indukusi motore paleido in sa« 
vo priesze dvi kulkas isz kuriu 
viena pataiko in krutino o kita 
in blauzda. Burton ’iene guli 
HdhflrtaMi ligortbutyje.

I,
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LONG ISLAND TURI NEMAŽAI BĖDOS SU TVANAIS.
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SUKAPOJO
SAVO VYRA

SUSZALO 15,000 KINIECZIU
Kaikurias sziau-

Konia po kožnam dideliai lietiii Long Islandas, New 
tas, o automobilei turi nemažai bėdos gautis isz vietos in vieta, 
asziu.

MILIJONIERIUS DIRBO 
- KAIPO PRASTAS DAR

BININKAS.
'Pittsburgh, Pa. — Antanas 

E. Ouinarcss, turtingas žmogus 
apšilta

me rga it e 
o ne jojo 

ir tame tiksle aplaike 
Westinghouse

isz Brazilijos, geide 
cziuoti, 'bot 
kuri ji pati 
turtą
darba Westinghouse Electric 
(’o. Dirbdamas per szeszis'me
nesius su i pažinomu pana ICdna 
Landers ir su ja ja apsipaežia- 
vo.

Mergina tik tomis dienomis 
dažinojo kad likosi pati ne var
gingo darbininko tiktai milijo
nieriaus. Guinaress nutarė ap
sigyventi Su v. Valst., nes jam 
labai patiko czionaitinis gyve
ni ma s.

su tokia 
invletu 

tame

KOKIS GYVENIMAS TOKIA 
BUTU IR PABAIGA.

Manchester, Mo. — Pacziule 
Stepono Skupkio ana diena pa
sikorė ant savo žiursto ir butu 
atidavus velniui iluszia jaigu 
nebūtu jaja in laika užtikus 
kaiminiai. Likos nupjauta t nu
jaus o paszauktas daktaras sa
ko kad motere gyvens. Priežas
tis užsikeiaejimo ant gyvasties 
buvo pervirszinis naudojimas 
namines. Vyras taipgi smarkiai 
užsitraukia. Porele turi asztuo- 

d ra u g u venis vaikus kuriuos 
patalpino prieglaudoje.

PARDAVĖ DUKTERE UZ 
25 DOLERIUS. 

Tacoma

I

MOTERE TURI TIESA PRIE 
VYRO PINIGU.

AVashinton, !),('. — Pagal 
tiesas New, Yorko valstijoj tai 

savo pa
gali isz-

vyro pinigus, 
nusprensta 
sūdą

jaigu vyrus apleidžia 
ežia ir \'uikns (ai pati 
imti isz bunkos 
taip likos 
augszcziau«ia 
tone.

R.

per 
Washing.

j savo 
pali kdamas

deSteffano apleidi 
paezia ii; vaikus 
gana didele suma pinigu (’oru 
Exchange Banko, kuriu bankas 
nenorėjo . iszmoket apleistai 
moteriai. 'Tik po nusprendimui 
sudo WashingUono, banka isz- 
mokejo'moteriai pinigus.

Kiek tai moterių Pennsvlva- 
nijoj galėtu pasinaudot isz to-
jo nusprendimo.

KONTRAKTAS ANT 
PAGIMDYMO KŪDIKIO.

WilliamSouderton, Pa.
Mayer isz Chicagds, poetas ir 
rasztininkas ir pana Oen isz 

, padare kon-
ant vedusio iszbandv- 

Abudu pasirasze ant kon- 
)

metu pagyvenimo 
jaigu lyg tam

Sun Prairie, Wįs 
t rakta 
mo. 
t rakti

Yorko
nes

vra kone 
vanduo

visas užlie-
Ivgsiekia

Isz Visu Szaliu
NEGALI ISZGUITI VELNIĄ 
ISZ SZITOS MERGAITES.

< 'liarlottetown, N. Z. — Ma
žam kaimelyje ant Prince Ed
ward Salos, inpuole in dideli 
neri mast i isz priežasties nepa
prasto atsitikimo kuris patiko 
mergina vardu Chinkuaha.

'Tieji tamsus žmones tiki buk 
mergina yna velnio apsėsta o 

netolimos pa rupi
jos skaitė jau kelis karius eg- 
zostus bet iy tas nepagelbejo.

N u o laiko k a iki num iro jo- 
sios tėvas, mergina, kuri turi 
20 motu, buvo gaspadine viso 
namo del savo szesziu broliu, 

menesiu adgal, vy- 
riauses isz broliu apreiszke se
sutei kad ketina apsipaeziuot. 
Sesuo labai mylėjo savo 'broli 
ir labai nulindo isz ko papuolė 
iii melankolija, pradėjo cypt ir 

ir taip daro diena ir

mergina yna 
kunigas isz

Keliolika

staugt 
na k t i .

SU PAGELBA SAVO UOSZ- 
VIO SUKAPOJO SU DVIEM 

KIRVIAIS SAVO VYRA.

deli szalcziai, 
metu.

Lodžius, Lenk.

novos isz

— 'Tirmis die
nomis užsibaigė akyvas teis
mas. Atsitikimas buvo sekan
tis: Kaimelyje MAželi, Veroni
ka Grokovska, jauna ir patogi 
motore, duktė turtingo gaspa- 
doriaus likos apskunsta už nu- 
žudinima savo vvro su kuriuom f * 
apsivedė 1928 mete,
meiles ir atnesze savo vvrui 800 
rrJbliu pasogos. Jisai turėjo 38 
metus o ji ji 21 metus ir kaip 
visiems nudavė, porele gyveno 
sutikime. Be mažiausios prie
žasties Veronika nužudo savo 
vyra, sukapodama ji net dviem 
kirviais o tame szetoniszkam 
darbe prigelbejo jai josios 
uošvis. Norėdama užslėpti sa
vo žudihsta priesz svietą nuda
vė kad tai ražbaininkai taip pa
dare: iszmusze langus grinezio- 
je, iszinetinejo rakandus po 
kambarius o vėliaus prisiriszo 
pati prie krėslo. Kada žadins
ią papilde, buVo pirmutiniuose 
menesiuose neszcze.

Sudas pripažino ja ja 
ta nes tvirtino buk motore ta
me padėjimo kaip kada gauna 
kvaitulį ir nežino ka daro — 
badai! Gyventojai isz tokio vi- 
roko yra baisiai neužgnnadinti 
sakydami kad Veronika-žinojo 
gana gerai ka padare, jaigu jai 
iioSzvis.prio to darbo prigelbe- 
jo. .

.jai

iszmet i nėjo ra ka nd us

nekal-

— Mikas 
isz miesto

Peiping.
rines Kinijos dalis paliete (li

ko nebūta 6b 
Labiausia paliesti nu

kentėjo nuo bado plotai. Gy
ventojai velka didžiausius 
vargus.

Szinurinej Šliauši provinci
jos daly, anot laikraszcziu 
szalo 15,(MH) vaiku ir suaugu
siu.

Viename Fengchen miesto 
nuo szalezio žuvo 22,500 žmo-

Sa h sien — 
towchon — 300 žmonių.

lloimn provincijoj taip di
deliu szalcziii nebūta nuo 1870 
metu. Man upe ledais užblokuo
ta. Sudaužyta daug laiveliu. 
Nuskendo szimtai žmonių.

Pranesza, kad antrosios Ki
li ieezi ir armijos 
suszale.

Paežiam Peipinge in tris 
klienas rasta susznhisiu 167 vv- 
rai ir 40 moterių

velka

su-

111U ;

Fengehen

2,000; Pan
■

H
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NELABA MOTINA.
Leningradas, Rusija. — Pen

kiolikos motu Aleksa Mikalo- 
viez, kuris užsiiminėjo parda- 
vindjiimir laikraszcziių sugry- 
žes namo pradėjo skaityti pini
gus. 'Paja kliena'Uždirbo 20 ka 
peiku mažiau negu kitose die
nose. ' Dažinojus apie tai jojo 
motina, praliejo ji baisiai kelin
ti o ir muszti. Neužgamulinta 
tuom, insiutus motina pagriebė 
nuo stalo peili ir sunkiai su
žeidė vaikui galva. Nelaimin
gas vaikas visas sukruvintas 
likos nuvežtas in ligonbuti o ne
laba motina uždare kalėjime.

1 b
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PENKI SUĖSTI PER MARIU 
VILKUS.

Port Louis, Mauritus Sala.— 
Penki žuvininkai, kuriu valtis 
apsiverto artimoje czionais, in- 
krito in mares ir likos suėsti 
per mariu vilkus (sharks). Tik 
vienam pasisekė
krauta ir apsakyti apie nelaime 
savo draugu.

SUGAVO “VELNIĄ” IR 
NUVEŽE ANT PALICIJOS.
Varszava, Lenk.

Szila, važiuodamas
nampn, netoli Vozdinykn kai
mo, sustojo prie karezemos pa- 
liuopti arkli ir paežiam pasi
drūtint guzule. Kada jau buvo 
gerai insigei*es, norėjo pasidi
džiuoti kad turi daug pinigu ir 
iszemes szimt-ru'bline, rode vi
siems žmoniems karezemoję. 
Vėliaus, nuvažiavęs szmota ke- 
lio nuo karezemos, sulaikė ji 
kokis tai nepažinstamas žmo
gus, pasitepęs veidą suodžiai

‘ ‘ ‘ : “ati
duok pinigus nes asz esmių vėl
uos!”

Bet Szila visai jojo 
lando, pagriebė poną 

insigulde in vežimą ir nuvežė
Palicijoj pasirodė 

buvo pusbrolis

daplaukti

*
Paskutines Žinutesir sutiko kad po dvieju 

su savim, 
lyg tam laikui nesusi

lauks vaiku tai vienas ar kitas 
gali aplaikyti
Ant kontrakto paraszytii kad 
pirmiausiu privalumu vedusiu 
poru yra stengtis (urėti vaiku. 

Musu tautiecziai Amerike ir 
be kontrakto turi vaiku tuzi
nus.

persi skyrimą.

Wash. — Johan
Wasserman keliolika metu ad-
;nl pardavė savo 12 metu dūk- DU MįLIJ0NAI senuM 

rele,

Iszpariija.

MERGAITE SU .TRIMI 
KOJOMS.

Portugalija,
('zionaitineja ligonbutyje ran
dasi 12 metu mergaite kuriai 
ant pecziu pradėjo iszaugti tre- 
czia koja.
nupjauti treczia koja nes tas li
goniai ant
taip

Daktarai nedrvsta kuris in ji prakalbėjo: a.

fero neiszeitu nes ir 
vaikszezioti

()•

negali vaikszezioti isz 
priežasties suparalyžavotu ko
jų.

r?
nenusi- 
velnia,

Florence, . Filipiniecziui 
Yomannuota, idant galėtu atsi
kratyt nuo bado kuris ji ne'ap- 
leidinejo. Neseniai nubodo gel- 
ton-skuriui motore ir jaja ap
leido. Motore nužeminta ir taip 
svieto akyse, kad Ibuvo novai- 
ninke tojo velniuko, leidosi ant 
paleistuvystes kelio.

'Susipažinus- su kitu Filipi- 
niecziu, su juom g;.___ -___

laika bet tasai jaja tankiai pla. 
ke kaip koki gyvuli ir vargino 
visokiais budais. Kada nelai
minga sugryžo ant galo namo, 
tėvas suriko ant. josios kad 
nesztusi laukan ir pasijeszkotu 
sau kita Pi lipi na kuriu czio
nais daug randasi.

AUKOS AUTOMOBILIU IN 
VIENA META.

augti neiszpasakytai greitai o AVashington, D. C. — Pagal 
raportą National Safety Coun
cil tai Suvienytose Valstijose 
likos užmuszta ir mirė nuo ne
laimingu atsitikimu per auto
mobilius beveik 32 tukstaneziai 
ypatų o sužeista 750,000 žmo-

ŽMONIŲ BE DARBO.
*‘uAp. 

” isz- 
duota per Demokratiszka Lyga 1-X • • • 1 • 1 • t A V •

New York. — Knygoje 
s id ra u diuna s' ant Senatvės

eikie

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
KADA TOJI MIEGOJO.

North Bergen, N. J.— Mrs< 
James Morales, 29 metu moti
na dvieju vaiku, likos nuszauta 
ant smert per savo vyra kada 
ji ji miegojo lovoje. Josios szvo- 
geris Pranas surado jaja negy
va ir mate kaip jojo brolis bi*- 
go isz namu sakydamas: “
ant virszaus nes ka tik nuživ 
džinu savo paezia.“ 
vo persiskyrus penki metai ad
gal bet vela suėjo in pora. Prie
žastis žudinstos vra nežinoma.
NEPAPRASTO DIDUMO 

MERGAITES GALVA.
Duluth, Minu. — Ligonbuty

je randasi vieno meto amžiaus 
mergaite Rožiuke Weston, ku
ri nors yra kūdikiu, bet josios 
galva turi 36 colius aplinkui. ’

Kada mergaite turėjo keturis 
menesius, josios galva pradėjo

Porele bu-

su juom

; Biznierių, tai skaitlis žmonių 
turineziu po 60 motu ir daugiau 
kuriuos užlaiko mielaszirdin- 
gos draugavęs, yra tokiu net 
du milijonai. Pagal apskaityma,

savo

'vvono koki KP8toino lai isz 100 amoniu tu-
V 4 UI 11/ 1VV/1VI I . , . „„ , ,.z, ,25 metusrinti po 25 metus, 36 mirs 

priosz daejima 65 metu, isz li
kusiu tik vienas pasiliks tur
tingu 
gyvenimą

MERGAITE TIKRA ŽVĖRIS.
J‘om.sk. — ^akarovo karme 

gyvena 18 metu mergaite Lož- 
kina kuri turi tikra žveriszka 
būda pageidaujanti žmogiszko 
kraujo. Kirviu nukirto
asztuoniu metu broliuką, moti
nai perkirto galva ir rankas, 
savo jaunesniai sesutei ^nukirto 
keturis pirsztus nuo kaireses 
rankos. Žveriszka mergaite li
kos nuvežta in kalėjimu.

žmogum, 4 turės
J

. gbra
5 vos iszsimaitYs o 

likusioji bus užlaikomi per sa- - M į 
vargszu prie-vo vaikus a Ubą 

glaudose.

I Wl

PAS DUONKEPI.

Kostumeris.
kada paszauktas daktaras isz- 
I yri nėjo priežasti taip staigaus 
augimo, persitikrino buk mer
gaite sirgo liga hydrocephalo- 

•sis (vanduo smegenyse.)
Ana diena daktarai padare

pasekminga operacija ir turi niu praeituose 1928 metuose ar-
vilti kad mergaite gyvens ir ba 13tas procentas daugiau

I . 4* .pasveiks. < ' kaip 1927 mete.

— Jau po vel
niu, vakar mano pati skaito ga
zuotojo jog rado duonoje gala 
virvukes.

Duonkepis. — Na ka, inpuo- 
lo ir gana. Ai’ tai didelis daig- 
tas? O kada karta tas pats gi
zelis pamato teszlojo sidabrini 
doleri tai gazietojo nebuvo jog 
rado duonoje doleri.

LAUKINIAI SZUNES 
SUDRASKĖ MERGINA.

Kijevas. — Isz Melitapolio 
pranesza buk ant dvieju mer
ginu, kurios ėjo per laukus isz 
liažnyczios, užpuolė gauja lau
kiniu szunu ir vienu isz mergi
nu sudraskė. Kita likos iszgel- 
beta per atjojanezius sargus,

LAVONAI ANT MESZLYNO.
Moskva. — Siftiforapoliuje 

užmiestyje ant meszlyno suras
ta keli lavonai mažu vaiku, vie
no suaugusio žmogaus, kolos 
kojas ir gerai apipuvęs lavonas 
moteres. Manoma kad tieji 
žmones mirė nuo bado ir szal- 
czio ant miestiszko meszlyno.

in palicija. 
buk “vehies 
palieijos virszininko. Szila ap
laike 50 zlotu už sugavima gy
vo velnio.

SŪNŪS IR ANŪKAS 
UŽMUSZE TĘVA.

Lupovo, Lenk. — Szuvalove 
gyvena gana turtinga szeimyna 
Lopszovu kuri susideda isz 72 
metu senuko, apsivedęs sūnūs 
su savo žmona ir anūkas 19 me. 
tu. Ana diena kada senukas ir 

duvienu namie, 
grinezios mu

marti radosi 
pasigirdo isz jupasigirdo isz ju grinezios mo- 
teriszkas balsas szaukentis pa
geltos.

Pasirodo kad senukas sumu- 
sze marezia už koki tai daigta, 
kuris paemes pagali isz piktu
mo uždavė jai kelis drožius per 
peczius. M o tores kliksma isz- 
girdo jos vyras ir sūnūs. Ant 
kiemo kilo baisi musztyne. Se
nelis inirszes puolėsi muszti^u- 
UU'bet anūkas isztraukės paga
li jam isz ranku parmusze ji 
ant žemes. Vaikui in pagelba 
pribėgo tėvas ir pradėjo baisiai 
muszti senuką. Keliais y pa i s 
senukas jau Ibuvo parmusztas, 
kuri musze ir spardo kojoms 
pakol ji užmuszę.

U Henderson, Ky. — Du 
anglekasiai Bridewell ir Wood 
likos užgriautais jgyvais de- 
ganezioje kasykloje, kurie tu
rės pasilikti gyvam grabe.

11 London. — Apie 80 žmo
nių pražuvo laike dideliu vie
sulu kokios vieszpatavo pa- 
kraszcziuose Anglijos. Daugeli 
laivu nuskendo..

IT Birmingham, Ala. — Szo- 
szi anglekasiai likos užmuszti 
eksplozijoi gazo Straven ku
šy klosią. Priesz cksplozije 16 
anglekasiu ka tik buvo apleidę 
darbus ir tokiu hudu iszsigel- 
bejo. |

11 Morristown, N. Y. — Dii 
vaikai Mrs. John Lynch, ui- 
troszko aut smert nuo gazo h 
motina ir du kiti vaikai vos 
iszsigelbejo.

H Wilkes-Barre, Pa — Lailr" "If 
rd Inn viesznamis arti Poeti
no Lake, sudegė lyg pamatu. 
Bledes padaryta ant $60,(MM).

H Bukaresztas, Human i jo. 
— Komunistai šukele maikza- 
czius Klausenburge, Ploszti, 
Jassoi ir Bukareszte. Daug li
kos aresztavota. ir sužeista.

M

Raman i jo.

Klause n bu rge,

U
>

f

, ANT BALIAUS.

Vienas jaunikaitis prisispy
ręs kalbėjo in viena mergina.

— Ach tu mano mylemiau- 
se! Asz toip tave myliu, jog to 
negaliu pasakyti©...

—' Ka-gi maezijo kad mo
tina ant manos namu neužra- 
szys.

* 1 ' 1 k

— Ąr f^itpųį! — Gud bai.
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WF n- nnM* ••<Kai Girdėt
Prezidentas Hooveris priesz 

Nauja Meta pranaszavo buk 
szis metas bus labai geras, dar
bo'bus užtektinai del visu ir 
žmones netures ko rugoti.

Teisybe, žmonelių i neszlektai 
uždirba bet ir sunkiai dirba, 
bet ne visi prie pinigėliu nes pi
nigą turi mainyti ant tavoro — 
viskas pa'bnmgo ir da brangs
ta.

Nėr ko girtis su gerais u’ždar- 
hiais nes žmogus darbininkas 
sunkiai prisiterioja del naudos 
kitu o no del saves, tiktai dirba 
del pilvo.

Italijoj 
szeimynos 
tviiis ir daugiau vaiku, 

kaip

1,546/27 5

ma^zial ktid -no toji' prtM W^'*ma :
keikta/prohj’bieija. Aha diena 
ant jojo fnrmukes likos suras
ta slaptas bravorėlis munszai- 
nes. ♦

Diakonas prisieginejo ant vis
ko kad nieko nežinojo apie bra
vorėli ir gal kas be 'jojo žinios 
ji intaiso( .♦)

Dabar juokdariai isz Barron, 
Wis., kada sut inka Moyers’a 
ant ulyezios tai sznalržda jam 
in ausi ar neturi paintukes prie 
savos.

v 
y f. y- r r r

Isz Lietuvos.

ginu 
turi po 
vaiku.

randasi
kurios turi po sep- 

o dau- 
pusantro milijono

asztuonis ir
J 

daugiau

M(\vcrs’as net pajuosta 
isz piktumo ls*t gyventojai visj 

pryezoris dirbo 
Toki tai 

geidžia sudrutint 
prohi'bicija — patys geri* <> ki
tiems uždraudžia.

nei iki kad 
slaptai namine, 
veidmainiai

mirtinaiKada uiirtinai paszantas 
Uzikaginis banditas James 'Mc
Manus gulėjo ant mirsztanczio 

vienatinis

Kaip žemai stovi 
nekuriuost

sklypuosi* galima imti ant pa- ja.
ta k

apszvie- 
Kuropiszkuose

cZIIII 
ežia.

veiztlos sekanti atsitikima:
Bialgvrode, Lubelskam pa

viete, kaimuotis pardavė kup- 
g\ valiu, kiaule ir... pa- 
Kupczius pasiėmė su sa

vim po prievarta motore kuri 
nenorėjo eiti su juom, bet tasai 
kerszino kad ja ja užmusz. Bo
bele in tai intikojo ir noringai 
-u juom nuėjo.

Woodbury, Oklahomoje, Ro
land Strumbach nužudė savo 
tęva su kirviu už tai kad buvo 
insimylejas in savo jauna mo- 
cz(‘ka kuri ji prikalbinėjo ant 
nužudinimo seno vvro. Laike 
teismo, kada iszgama sūnūs isz- 
aiszkinejo kaip sukapojo tęva 
su pagelba moezekos ir szmo- 
telius sudegino pecziuje, rriote- 

kurios radosi sude alpo ir 
Sudže paliepė

iszeiti. Sūneli už keliu sanvai- 
< žiu už tai pakars o moezeka 
nubausta ant viso gyvenimo in 
kalėjimu.

res, 
v erke. visoms

Katalikiszkas

Kunigas sake:

kunigas Sil
vestras McDonald isz Filadel
fijos, laike pamokslo kalbėjo 
savo pa ra pi jonams idant pa- 
cziuotusi koskaitlingiausia nes 
tai yra neatbūtinai reikalinga. 

“Mano nuomo
ne vra idant kdžnas vyras tu
rintis 21 metus apsivestu 
mergaite turinezia nemažiau 
kaip 19 metu ir ilginus nelauk
tu.” *

Žinomu daigtu yra kad Airi, 
sziai tankiausia ve<Iasi turėda
mi 35 ar 40 metu o merga Im^ 
veik ir tiek meteliu turi ir nė
ra ko stdbetis kad Airisziniai 
kunigai prispyri ne ja savo pa
rapijomis ant apsivedimo. Bet 
Lietuviszkose apygardose kas 
kita: vyras turėdamas arti ke- 
turesdeszimts metu apsiveda 
su snargle vos turinti penkioli.

su

ka metu, kuri Ii 1^prikalbinta 
per motina: “
gera vyra o priek tam turi jisai 
ir pinigu.’’

Tokia kūdikis inkai bintas 
per motina iszteka. Kokis gy
venimas tokios poros ateityje? 
Patys galite dasiprast. Vyras 
pasenės, iszsenitas ant pajiegu, 
vos laikosi ant kojų o jojo pa- 
cziule tik daeina in metus ir at
sidaro jai akys — pilna karsz- 
czio, geidžia pasilinksminimo 
ir naudotis isz svietiszku sma
gumu. Vaisius to: užvydejimas, 
neapykanta, nužiūrėjimas ir 
ant galo tokia moterėlė eina pa
prastai po vein i lų-pal ikdama 
vryra ir vaikus. Ar gal ne?

Mažam miestelyje Barron, 
Wiskonsi-ne gyveno sau imil- 
sziai diakonas tomaiti nes bap
tistu bažnytėlės*, kokis tai 
Charles Meyers. Pildydamas 
bažnytine tarnysta, turėjo ma
ža farmuke ant kurios augino 
visztas. Meyers *as gyveno sau 
malsziai, buvo užganadintas isz 
viso svieto o parapijonai ji guo- 
dojo visame.

Ir gal butu iržbaiges gyveni

turėsi dukrele,

kūdikis

*

nužiūrėjimas

patalo ligonbutyje o 
būdas iszgeriMjimo jojo gyvas
ties buvo i n leidimas kraujo in 
jojo silpna kuna isz sveikos 
ypatos, in ligonbiiti atsiszauke 
kokia tai pražilus motore, pa
aukaudama ligoniui savo krau- I

Vėliaus dažinota kad tai bu
vo bandito motina. Taip, kožna 
motina yra pasirengus atiduot 
kad ir paskutini laszeli savo 
kraujo ant iszgelbejinio vaiko 
gyvasties, bet kiek’ tai
gailesi szmotelio duonos senai 
motinai ar tevni!

KARIUOMENES TEISMAS
Kaunas — Sziomis dienomis 

Kariuomenes teismas Kaune 
ir provincijoj nagrinėjo kelias 
politines bylas.

Kauno isznagrineta .Marijos 
Vasiliauskait(‘s byla.

Szanezu 
b-ves darbininke, insiti- 

kinusi komuniste. Ji buvo kal
tinama platinimu tarp darbi
ninku komunistlin<‘s literatū
ros.. Kalta savo neprisipažino, 
bet sako kad platinti komunis
tine litoaYtura ėstis garbingas 

Toisrttas nubaudė ja 
7 metus sunkiųjų darbu kalė
jimo.

Gruodžio 11 d. Ukmergėj 
nagrinėjo Dolgovo’ir Karsoko 
byla, intariamn kaltinamu 
sznipinejimu Lenkams. Kaip 
matyti isz kaltinamojo akto, 
jie buvo nekarta Lenkijoj, no- 
sziojo žinias ir literatūra, rin
ko žinias karuom(*nes ir szau- 
liu tarpe. Teismai del inrody- 
mu stokos juos iszteisino.

Ta pat diena nagrinėjo Vik
toro Pet kevicziaus bylu 

Petkoviczius

lia uskai to — 
bos”

dalykas.

d.

intariamu

rp

I

vttiku

ATSAKIMAI
M. R. Detroit, Mich. — Kny- 

apie mekaniszkus darbus, 
įrankiu vardai ir darbus Lie- 
tuviszkoje kalboje neturime
nežinome ar tokia knyga ran
dasi.

Mrs. S. P. Mount Carmel, Pa.
— Prisiunskite tomistą 
senas knvgas o 
puikei.

gas

ir

knygas
savo 

apdarysime

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO

$3.25 Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treina* Subatoa Naktį
Isz Ryte

Shenandoah (Tikictna $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua ........................... 3:16
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare. North Broad St. 
stacija 7:37 vakare.

$3.75 ir adgal
IN

ATLANTIC CITY
NEDELIOJ 19 SAUSIO

Treinas iszeis teip pat kaip 
ir Philadelphijos ekskurcija

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo Dubeltavas 

Tikietas
NEDELIOJ 2 VASARIO

$3.25 ir adgal
1N

PHILADELPHIA
Per Lincolns Birthday

12 VASARIO
Apie daugiaus informacijos apio 
virsz-minStas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City
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PAJESZKOJIMAI
*1 1 ■'

Pajezkau savo brolius An
tanu ir Stasi. Paeina isz Lie- 

Seinn

. iGt
Mylias

■

''4! t:

>k

Suvalkų Red.,

Vasi- 
“KaL

Pet kevicziaus 
Lenku kareivio. 
Lietuvos pilietis, bet nuo 1919 
m. iki 1922 m. tarnavęs Lenku 
kariuomenėj, 
de ji 4 metam 
kalėjimo.

Teismas nu bau- 
s sunkiųjų darbu

NUSIŽUDĖ PIRKLyS.
Panevėžys. — Didele sensa- 

ei ja Panevėžy kilo, ypacz Žy
du tarpe, del nusižudymo se
no Panevėžio pirklio Geimano. 
Gruodžio 11 d. Nevėžio upėje 

jo lavonas,
kad nusižudymas 
krautoje. Pirklys 
buvo žinomas platesnėje Pane
vėžio visuomenėje dar priesz 
kara. Keletą, metu atgal jis bu- 

Panevežio Žvdu Centrali-
niam Banke direktorium. Nu- 

pal'iko raszteli 
riame nurodo, 
klausyti likusis 
kart praszo nieko nekaltinti jo

palieka szi pasauli

rastas Spėjama, 
invyko pa- 

G ei mana s

vo

sižudes ku
ltam turi pri- 

vien-turtas,

mirty, nes 
nusibodo jam gyventi.

arbatine inbogo 
18 m.

suszukės
atkreipė szautuva

Aleksys v 

rankas< *

NORĖJO PRIELAIDINI 
NUSZAUT.

Vilniuje in 
su szautuvu 
K u klys, ir 
auksztyn,”
in arbatines savininku Mogil- 
nicki.

Vienas arbatines svecziu su
spėjo isztraukti isz Kuklio 
ranku szautuva. Kirk lis pabė
go, bet suimtas 
norėjos

tas gyvenas su jo motina.

i szt raukti isz

prisipažino,
Mogilmcki nuszauti,nuszauti

nes

KADA BUS ŽIEMA?
Deltuva, r— Lietuvoj ^žie

mos dar nėra. Nuo pradžios ru
deny nebuvo dienos, kurioje 
butu bent 2 laipsn. (Reumuro) 
szalczio. Dvi ar tris dieuas tru
puti paszalo, o dabar lyg 
vasaris. Rugiai inželo geriau- 

ikad tas 
žiemkeneziams.

pa
Rugiai inželo 

šiai. Ūkininkai bijo, 
nepakenktu
Ganyti ju negalima, nes klima
tą. Ūkininkai mažai parduoda 
rugiu, nes gali būti blogai su 
kitais metais. Kainos neauksz- 
tos. v

TAUTININKU VADO NO
REIKOS SZOVIKAS 

PALEISTAS.
Kiaunas. — Sziomis dieno

mis paleistas isz Kauno sun
kiųjų darbu kalėjimo p. Ka
zarinas, kuris buvo kaltina
mas už tautininku sąjungos 
pirmininko L. Noreikos nuszo- 
vima. > .

i

K. Rėklaitis
Lietuvlsskas Graborlue

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi* 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.

' 1

tavos, 
Apskriczio, Veisėju Valscziaus 
Snaigino Kaimo. Seniau gy
veno Du Bois, Pa. No. I Shaft. 
Turiu svarbu reikalu su jais. 
Taigi meldžiu atsiszflukti grei
tu laiku patys ar kas kitas szi- 
tu adresu: (lt.

Jos. Rėkuti,
703 Pear) St., Throop, Pa. 

■1 ———
Asz Kazys Gelbuda, pajesz-i 

kiau Miko Szalezaus. Jis pa- 
gu bėru i jos, 

Valscziaus, Prienų 
(tudiszkiu

rcina * isz Suvalkų 
Glebiszkio
parapijos, Cudiszkiu kaimo. 
Abu sykiu in Amerika atva
žiavom pas jo dede Auburn 
Ratkauska in Seymour, Conn. 
Kas apie ji žino meldžiu pra- 
neszti per laiszka man ant se- 
kanezio adreso,-o už tai gaus 
penkis dolerius nagrados. Ad
resas toks: (lt.

Mr. Kaz. Gelbuda,
26 West Ogden St., 

Girardville, Pa.

1l

Dingo isz Philadelphijos 24 
Augusto 1929 mete, Bertha 
Lauksh 35 metu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar
pa >ant, lupos, žemiau akies, ir 
viena 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaika Al
berta 12 metu senumo. Moto
re gal gyvena su savo szvoge- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szel- 
myna, apturės $10 nagrados.

A. Lauksh, —
51 N. Salford St., 

Philadelphia. Pa.

192!) mete.

aut kaktos. Pasienu* su

%
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Ball-Band.
MISHAWAKA

RUBBER & WOOLEN MFG. CO.
460 Water Street, Mishawaka, Indiana ■ ‘ 4

JI'IR

............. ...... .........................................................

patogumas
Jei Jūs tikrai norit kojoms pato
gumo ir taupot tuopat laiku pink 
gus, 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.

Jr jeigu tik Jūs avesit Ball-Band 
kojines viduj, Jūsų kojos turite kur 
kas daugiau patogumo ir Jūs 

. avesit pačius batelius ilgiau. Ko
jines sulaikys kojų prakaitavimą 
ir apsaugos batų pamušalą.

šių guminių batelių galite gauti 
dvi rūšis: pastiprintais padais ir 
apgaubtais kraštais. Abi rūšys 
Jums daug pinigo vertes atstos. 
Metai iš 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

(F.1I) Kur Giedra Padange
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Pajeszkau Juozo Busite. Jis 
kadais<‘ gyveno Shenandoah, 
Pa. Turiu svarbu reikalu. Pra- 
szau atsiszaukti szino adresu:

Mary Savu lis,
909 Georgo St

Jackson, Mich.
• *

Pajeszkau .savo tuv.u l?rano 
ir Magdės Kazlaucku, dvieju 
broliu ir trijų seserų. Penki me
tai adgal gyveno Osceola Mills, 

dabar nežinau kur. * 
ar kas ka

Prą- 
apic

Pa., 
szau pat iem 
juos žino atsiszaukti sziuo ad
resu: (1.5

Katro Navickiene
596 Cleveland St.

Hazleton, Pa.
- --- . ■ - ■■■-

PERKUN-SARGIS.

Tai 'brolyti, puiku narna 
pastatei, viską intaisci, net ir 
perkun-sargi ant stogo patalpi
nai!

— Tai kas isz to kad pas 
mane stuloje kasdiena burei su 
žaibais ir perkūnais nuo mano 
bobos eina.

— Nu-gi pritaisyk sau per- 
kun-sargi ant galvos!

/

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

* 1

*

|ar«M4.t3

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.
..      OR II       ■! —»— ■■ ■ ■          ,,  

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuq papraszcziaUsiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

i

I «♦

giedra padange 
Mėlyna, žvaigždėta, 
Ten Lietuva brangi 
T’evvne numvleta. » •

'Pen skaisti saulute 
Diena, linksma, 
Patogus ni<‘nulis 
Naktyje

’ r ♦ M »

JVii
.levai bangomis
Gražiai liūliuoja 
Kaip mariu vilnys.

Ten upeliai teka 
Per žalos lankeles, 
Uže ir szneka 
lu Lietuviu szirileles.

Ten augszti kalneliai, 
Pakalnes žemos, 
Žalieji miszkeliai 
l’žuo'ja ir szlama.

Ten skam'ba balsai
Pipikszcziu eziulbaneziu, 
*Atsilie|)’ garsiai 
Vabalu durgeneziu.

Ten gyvuliai dailus, 
Linksmi, naminiai, 
Pikti ir bailus 
Žvervs miszkiniai.

Ten žiedeliai
Szi rd i glosto, 
Savo galvelėm 
Szaukia ir mosto.

Ten gamta miela
Aki vore, ramina, 

. Dvasia ir velia
Nuolatos gaivina.

Ten kalba prigimta

Kur

rn

ramina.
lankai szalmuoja

Skam'ba meilingai
Lietuviu tauta
Isz seno garbinga.

• Pradeda, atgytie
Broliai tvirtesni, 
Stengėsi gaivint ie
[Lž save silpnesnius.

Meile tėvynės
Visiems inpilti,
In suspaustas krutinės
Inkvepti vilti.

Gal nuszvis dangus
Apsiniaukęs juodai,
Ateis laikas brangus 
Su dide paguoda.

—i— i>i i m .... »■■■—

STORASGILIUKO.
• .... ■ *

' ’ ; 1 ' . ' 1 '' t

Kodėl taimista neapsipa- 
cziavai, — paklausė kas tokis

—F.

■■

įl1

seno jaunikio.
— Miat... neturėjau giliu

ko. Visos metginos su kurioms 
galėjau apsipaeziuot isz mei
les, turėjo per maža i pinigu...

b

*
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Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės j sustingusius musku

lus ir sąnarius.

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma .

♦

Sustingimas: A, .tai pasakyta, 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
'negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo..

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expcllerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesu vylė 
urnai nepalengvindamas visokių 

•skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to'nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellcrj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. A|>gr.—No. 90A

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

.« ............................. ............ .... ................ ... .......... ............. . ..................... ..... . ...... «. .... .. ................ « .........

negali būti vikriais, jaunais

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne- . 
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. Ji gali 
vartoti jauni vaikucziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo,, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

visai

Tie

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

/

✓
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✓ 
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Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles
/

8 jeigu kas pareikalaus mano pa- Q
z

• • MS

‘ i

v

tamovima tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 :

" \.i

z 
/

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre &. Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.
>1,000 TIK UŽ «O CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Valst-žoles yra nuo sekancziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj. Ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,
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NE ISZSIŽ AŪEK SAVO 
MOTINOS

savo gimdytojus, pildyt ketvir
ta prisakymu Dievo t Dury t ge-

• « *«■.*.* * *

Tikras apraszymas isz 
gyvenimo žmonių.

Draugavę po pieta pasidali
no ant mažu bareliu; Franas 
ne prie vieno neprigulejp, pra
dėjo akimis jeszkot kunigo pra- 
baszcziaus bet jau to suvis tarp 
Nvecziu nebuvo nes jis pasla.pta 
iszsineszdino idant nepasive- 
lint ant miszparu ir Franas no
rėjo apleist ramus ir sugryžti 
namo nes czion jam nebuvo 
smagu, bet ponas szeimininkas 
paregejas ji rengentysi namo, 
skubiai priėjo ir paemes in pa
rankia nuvede prie būrelio po
niu ir perstatė ji joms.

Sutarti padare visa drauga
vę nnsiduot ant pasivaikszczio- 
jimo; pasidalinę in poras visa 
draugavę iszejo keliu apsodytu 
isz a'bieju szalin liepom, kuriu 
szakos viražu jo susipima tvėrė 
puikia alėja in girria. .

prisiartino visi prio 
už krumu pasikėlė

kokia tai ubage, girta ir laiky
dama už rankos maža mergai
te, užbėgo kelia einantiems.

Mano guodoti ponuliai 
ir poniutes, susimylėkite ant 
nelaimingos vargszes — pradė
jo spiegeneziu balsu tęsdama 
žodžius, lyg giedodama, melsti 
paszelpos.

— Mano 
smulkiu - 
niu.

Kada 
girrios isz

neturiumiela, 
atsake viena isz po-

manoMano poniute, 
aukso geradeika, bent skatikė
li . .

Traukis szalin boba, ne 
Ivsk in akis paszauke Juo
zapas Dunskas, einantis-gi su 
taja ponia prie kurios kabinosi 
ubage.

Vienok ubage insikabino po- 
nei in szlebes ir būtinai norėjo 
gauti kokia paszelpa; Juoza
pas antru kartu atstume dagri- 
sanezia, boba, o kiula.toji .neno
rėjo trauktis, pakele lazdele 
augsztyn su rnieriu nubaudimo 
kimbiinczios ubages.

— Kas ten? Kas ten atsiti
ko? — klausė pone einanti su 
Franu.

Franas ir suvis lyg sziol ne-1 
buvo patemines jog Juozapas 
kovoja su ubage: jis buvo taip 
insisznekejas, linksmas, kaip 
dar niekad priesz tai.

Užklausus jo ponia, pakele 
akis ant Juozapo — nutirpo to
je valandoje, paregejas ji užsi
mokanti ant ubages kurioje pa
žino savo motina. Paraudona
vo visas, duszioje jo atsibuvo 
matomai didele bet trumpa 
musztyne vienok privalumas 
suniszkas pergalėjo jame visas 
jauslus nes nesisvarstydamas 
skubiai užbėgo Juozui už akiu 

• ir stojos tarp ubages ir jo ir pa- 
szauke:

— Nedrysk iszpildyt savo 
užmanymo nes toji motore yra 
mano motina.

Draugavę susimaisze ant to
kio iszpažinimo Frano.

raiį pildyti savo privalumus, 
tai mieris musu gyvenimo.

— O blusti mano paguodo- 
tas teve tame jaigu priloisdine- 
ji, jog usz gaili uosi u jog iszpil- 
džiau savo suniszka privalumu. 

*Asfc to suvis nesigedžiu, negai- 
Jiuosiu; 'bot gaila man matant 
neiaburna žmonių. O jaigu tu, 
teve mano, matytum tuos szan- 
dinanezius nusiszypsojimus, 
pilnus nuodu, kokiais mano ap
mėtė už tat jog iszpildžiau sa
vo szventa privalumu sunaus, 
kaip iszjuoke mane už tat jog 
prisipažinau prio savo motinos 
—ubages!. O, nelabas svietas 
szios gadynes!..

Tai nieko, mano sunau. Ar 
ankseziau ar vėliau gailėsis jie 
kareziai to. Ne vienas isz ju vė
liaus, kada ju vaikai apleis juos 
ligoje esanezius arba laimin
gesnių būdamas savo gimdyto
ju užsigins priesz svietą, pri
mins sau ta valanda, primins 
sau tave o tie iszjuokimai ku
riais tavo apmoto, slogs ju kru
tinės.

— O jis, tas sūnūs, kuris ne
nori žinoti apie 
motina savo, 
žiurėjo ant manes jis neapsako
mai didžiavosi jog asz likausi 
nužemintu, norints isz mudvie
jų ne asz buvau piktadariu.

— Didi teisingyste Viesz- 
paties Dievo! Už nuodėmė prie
szais savo gimdytojus Dievas 
visados sunkiai nubaudžia. Jai
gu gyvensi taip ilgai kaip asz, 
paregėsi žmones valandoje at
siskyrimo nuo szio pasaulio, 
persitikrinsi tame. Asz maeziau 
jau daugeli užkietėjusiu nusi
dėjėliu kurie tirpo, kaip vasz- 
kas priesz ugni, isz gailesties 
ir sopuliu, kada smertis pažiu
rėjo jiems in akis. Dovanok 
jiems, nei nemislyk apie kersz- 
ta, palik tai laikui ir Dievui, 
ne žiūrėk suvis ant • panaszu 
žmonių sanžines o tik paisyk ir 
veizdėk ant savo sanžines, — 
eik tokiu keliu-o tu ateityje ga
lėsi didžiuotis savo paveizdiil
gu gyvenimu priesz kitus.

Kubigas paliovė kalbėjus, pa
sikėlė ir pradėjo vaikszcziot po 
ruimą, 
priesz 
Frana ir tarė:

— Franai! 
klausi saves kur tavo motina? 
Kas stojosi su jaja? Drysai pa- tilpt negalėjo, 
daryti gražu darba, parodei del 
žmonių kaip privalo daryti 
kiekvienas kūdikis savo gim
dytojams bet ant to ir užbaigei 
o per tai viso savo privalumo 
dar neiszpildei.

— Franas paszoko nuo ka- 
napkos tardamas:

— Eisiu josios jeszkot. 0 
mano, dar padek man, 

priduok stiprybes iszteseti sa
vo privalumus ir elgtis visame 
paveizdingai.

Ir paemes kepure rengėsi isz- 
eit.

mirsztanczia 
su kokiu szandu

P<> 
sėdinti

valandai susilaikė 
užsimislinime

Kode! tu nesi-

. ............................................

vaikszcziojimpu su motinu, atsil
sėjo, tuojaus persimaino jos 
veidelis, patogus, nes suvis ki
taip dabar iszrode isz pageltu
sio stojosi, tbaltas, skaistus, avė
jai iszrodantis; drueziai prisi
rijo net rukus prio savo globė
jos ir isz dekingystes su di
džiausiu noru ėmėsi prio užsi
ėmimu, kas jai suteikinėjo di
džiausi smagumu 'buvo vis- 
iszkai laiminga. Vienok neilgai 
džiaugėsi tokiu savo gyvenimu, 
tokiu buviu nes motina po isz- 
ėjimui isz ligonlbutos, atradus 
jaja atėmė nuo ponios. Nieko 
negelbėjo 
merginnkes 
mat apglobejos, užsispyrė ir 
pagal tiesas motiniszkos reika
lavo sugrąžinimo, mergaites. 
Atsiėmė ja ne isz meiles moti
niszkos o tiktai dėl to idant 
veikiau’ galėtu pažadint žmony- 
se jausiąs mielaszirdystos. Mcr- 
gaite-gi todėl vela turėjo palik
ti saldu laiminga gyvenimą ir 
eiti volei u'bagaut su motina, 
kuri bijodama 
josios pametus ja nesugryžtu 
vela pas savo gldbeja, apleido 
suvis Krokava ir valkiojosi po 
tolesnes aplinkines. Atsivilko 
ubagaudama ir gerdama po 
karezemas, net in ta aplinkine 
kur gyveno jos sūnūs apie kuri 
nieko nežinojo ir palaikinejo 
jau ji už nebeesanti ant szio pa
saulio ai4ba kur labai toli atsi
dūrusi, apie kuri niekad ir nc- 
mislino, gal tik tuomet kada 
jai pinigu stoka buvo ant deg
tines. Sziczia pasitiko su juom 
netikėtinai suvis, bet jo nepa
žino ir nežinotu, jog tas ponas 
geros szirdięs, kuris liedavo 
muszt josios, buvo jos sūnūs, 
jaigu butu negirdėjus isz jo loc- 
nu lupu žodžiu: 
tina.” 
jos, ubages, apiplyszusios, gir
tos moteres, prie tiek ponu ir 
poniu instrigo jai in szirdi lyg 
vilyczia. Žodžiai tie be paliovos 
skambėjo jos ausyse, tuojaus 
atsimainė visiszkai nes pir- 
raiaus apie nieką kita nemisly- 
davo, kaip tik apie tai kad isz- 
molst nuo ko skatiku už kuri 
galėtu iszsigert nors stikinka 
gurguoles — 'dabar-gi užsimis- 
lino ir nuolatos klausinėjo sa
ves: “Kodėl tas ponaitis gra
žiai pasirodęs, prisipažino prie 
jos ir pavadino ja savo moti
na?”

verksmas 1 paczios 
nes perdestineji- 

užsispyre

su motina
idant mergaite

“Tai mano mo.
Tas prisipažinimas prie

Dieve

— Tas josios galvojo su- 
“ Ka-gi jis galė

jo laimėt ant to prisipažinimo? 
Kodėl nepavelino nuleist laz
dos ant jos pecziu l Ka-gi jiji 
galėtu jam duot už taji apgy
nima ;

t

Nieko! Nieko! Laimėjo tai 
jog likosi paniekintas ir isz- 
juoktas nuo savo sandrauga ir 
poniu. Kodėl nepraėjo pro ja 
suvis nei ne žvilgtėlejas ant
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r i uos I luošai isz papratimo isz- 
taro,

Szimkorius padavė jai pūs
le va tier k i ... '

Paėmė in rankas bet vos pri- 
kiszo prie lupu iszdžiuvusiu, 
iszpuole jai isz rankos, nusi
tvėrė už galvos, akis pastato ir 

•— puolė kniupszczia ant žemos. 
Kraujas užmusze ja, užeidamas 
ant smegenų arba apopleksija.

I/n treezia diena po palaidoji
mui motinos, Franas su savo 
gldbejum kunigu nuvožė mor-
gaite ant mokslo in Zvierzy. 
niccka kliosztori.

XI.
Palaiminimas.

Reike munns sugryžti dar in 
ligonbuti Krokuvos ant prie- 
miesezio Wesolos, kur-gi buvo
me palikių sergancziui motina 
Juozapo, Blažidjiene. Motore il
gai kankinosi nes mirtis ne vei
kiai atėjo. Franas sugryžes isz 
kaimo in Krokuva tuojaus at
lankė ja ir kasdiena paszventc 
kolos valandėles ant pritarimo 
ir suraminimo mirsztanczios. 
Neturėjo jau loonos motinos to
dėl geide iszreikszt savo sunisz. 
ka meile norints tai moteriai 
kuria locnas sūnūs apleido. To
dėl suvis nestebetina jog ligo
ne labai pamylėjo ir prisiriszo 
prie jo drueziai, jog su troszku- 
mu lauke tos valandos kurioje 
atlankinejo ja Franciszkus. 
Kada paregėjo ineinanti in li- 
goributi, isztiesdavo rankas sa
vo iszdžiaivuses ir nutverus 
t rauko jo ranka prie savo lupu 
bot kada Franas nepavelindavo 
jai bueziuot jo ranka, kalbėjo:

— 'Pavėlink, pavėlink geras 
sunau; nes asz niekuom kitu 
tau isznagradint negaliu už ta
vo dora szirdi.

Kada Franas iszejo isz ligon- 
butes liūdna'buvo jai tuomet ir 
visas jos suraminimas buvo 
melstis už ji. Jos mislys seko 
visur paskui ji, meldo Vieszpa. 
ties Dievo idant saugotu ji nuo 
visokiu nelaimiu ir priepuoliu, 
idant atitolintu nuo jo visokius 
rupesezius ir ergeliui, idant 
jam visame Vieszpats Dievas 
laimintu. Tokios maldos ne 
dingsta dovanai, ne nueina ant 
tuszczio nes ju iszklause.

Apie savo locna sunu nieka
dos nieko nekalbėjo; tiktai lai

mi ogu s

ja

kais klejodama per 
szauke: Juozai, Juozai, eik szeri 
pas mane! 0 balsas jos tuomet 
rustai skambėjo.

Toliaus bus.
I
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Sziadien neturiu naujemi in 
?valei

Daneszikai pasidaro 
snaudaliai,

Tszžibejo aliejus isz mano 
galvos, 

Ir nežinau ka dainuoti ant 
pagalios.

O ka galiu daryti,
Reike szita varyti, 

Ba maitele žmones pasakys 
Kad asz esmių žioplys.

!

MOTINA
ARBA NEDORAS SŪNŪS

PASAKAITE

isz namo. • "‘Nė- galėdamas il
ginus kensti, priojtr prie sū
naus su aszaromis ir tarė:

— Tavo paliepimas tuojaus 
iszsipildys. Einu, ir niekad 
mano nepamatysi. Bet igrau- 
dinsiesi to, jog teip nedorai 
apsiėjai su savo motina o Die
vas ant tavo vaiku nuleis baus
me už tavo motina. '

Isztarus tuos žodžius, iszejo 
ir jau niekad nesugryžo. In kė
lės ncdeles numirė pas savo 
vyresni sunu, kuris buvo pri
laukus motinai, nes buvo var
gingas, bet brolis viską nuo 
motinos paveržė del suves iv 
iszmaitinimo savo paczios te
vu, — josios numyletinos ne
buvo prie lovos kada atsisky-. 
rinejo nuo szios aszarn pakai-

I 
trumpa laika 

pasiliko
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į
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.Jaunas kriauczius W. D. isz- 
kele veseilo. Svoczei bo vi josi 
linksmai,
buvo labai nuliudus. Buvo tai 
motina kriaueziaus, naszle po 
kriaueziui, kuris mirdamas pa
liko gana dideli turteli o kuri 
atidavė savo šuneliui, nes mo
kėjo prie motinos saldžei pri- 
silaižyt, nuduodamas, jog jaja 
myli. Motina intikejo sunui ir 
tikėjosi, jog geresnio už ji ne
sirado, norint turėjo daugiau 
vaiku.

Bet dabar uždavė jai dideli 
skausmą per apsipaeziavima 
su toko mergina, kuri su savo 
apsiejimais galėjo padaryti 
sarmata visai szeimynai o ku
rios tėvai buvo girtuoklei, 
pesztukai ir szaszlavosia pas
kendo. Motina prasze melde su 
aszaromis, bet nieko negelbėjo, 
už tai buvo nuliudus, ba jaute 
jog tas pasibaigs nelaimingai.

Perėjo svodba
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tiktai viena ypata
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nes.
Po tam 

kriauczius 
Džiaugsmas jojo buvo didelis, 
bet liūdnai pasibaigė, ba po 
puses metu pasirodė, jog mer
gaite buvo paiksza ir kureze. 
No karta ateidavo tėvui ant 
misles nedoras apsiejimas su 
motina.

In penkis metus po tam, at
sitiko, teip, jog tėvai buvo 
priversti apleisti namus, pa
likdami mergaite namie. Kada 
karta sugryžinejo namon da
ginio, jog ju namas sudege; 
bego fkogreieziausia namo įr 
persitikrino, jog pasiliko uba
gas, ba viskas sudege. P isz 
kokios jiriežasties? Sztai paik- 
szi mergaite inejus in kriau- 
cziszka dirbtuve, užtiko ten 
blokine su gazolinu, kuria 
kriauczius naudojo ant iszczis- 
timo pletmu isz drabužiu. Mer
gaite radus zapalka, uždegė 
gazoliną nuo ko kilo eksplozi- 
je ir viskas sudege.

Dabar pažino kriauczius 
bausme Dievo ir žodžius moti
nos. Isz duszios perpraszinejo 
Dieva už padaryta skriauda 
del motinos. Pradėjo vela dirb
ti kaipo gizelis, bet nieko jau 
neriasidirbo, o pati .nenorėda
ma varga kensti pamėto ji isz- 
begdama in svietą su kitu, nee 
josios vyras buvo daug senes
nis o jiji konia da suvis jauny- 
tele.

Isz rupesezio ir griaužimo 
sažihes, kriauczius pradėjo 
gerti ir pabaigė savo vargin
ga gyvenimą.

Oj daug panasziu atsitikimu

in II

tevu.

I
1Tiek to, klausykite: 

Vienojo įSkulkino apygardoje, 
Ne didėlėje — mažoje, 
Kaip laukiniai ėdasi, 
Už plauku kabinasi.

O Dievo galybe, 
Toki skudurliai, 

Tai vyruti, tikri rūkaliai, 
Tokiems reikia plegu, 

Kad nesikabintu prie kitu. 
Juk czion ne Lietuva, 
Czion neskaldysi galva, 
Ne peiliu nepjaustysi, 

Už tat gala susigraibstysi.
♦ ♦ ♦

Miczigano gubernijoje, 
Nauju Metu antroje dienoje, 

Susirinko vyrai urvoje, 
Gere net viskas ruko, 

O ne vieno ir kauszas truko. 
Susirupcziavo kaip kvailiai, 

Arba pragert-smegeniai.
Tai mat vis ant Lietuviszkos* 

dirvos,
Taip sau makaules skaldos. 

Ta ip, galvas d au zyk i t, 
Lietuva gaivykit, 
Juka, laistyki t.
* ♦ ♦

Vienas sportelis jau nuo seniai 
Roczestoryj gyvenu,

Niekas jam daugiau galvoje 
tik szposai apeina, 

Užsinorėjo jam baisi kelio, 
Visi žiurėjo kaip ant pasiutėlio,

O ir ženytis norėjo, 
Spykyze nupirkti reikėjo, 

Munszaine pardavinėjo. 
Ir forduka pirkti kliuvo, 
Tai parankiau jam buvo. 
Bet dabar žada forduka 

parduoti, 
Ba bobele ji žada užvaduoti.

♦ * e

Didelėje vietoje nesenei buvau 
Bjaurybių ten užtikau, 

Lietuviszki milijonieriai, 
Keli pasiutėliai.

Du pamėtė savo paezes 
1 Prisikabino prie kitu, 
O ir vienas randasi naszlys, 
Priek tam senas jau kvailys, 

Kuris savo vaikuczius apleido, 
Be mieros visai pasileido. 
Vaikai pas svetimus buna, 

Neturi kuom uždengti kuna, 
Nabagėliai alkani per dienas, 

Jeszko sau visur vietos. 
Apsimalszykite tuojaus,

Ba isz to bus niekai, 
'Pakutavokit už griekus, 

Ir svietiszkus niekus, 
Pakol da laiko yra, 

Lai jum aszaros gailios byra, 
Jaigu da ka iszgirsiu, 

Visiems pravardes apgarsysiu, 
Gyvenimą j uju apraszysiu, 

Ne vienam nedovanosiu.. 
Juk žinoto mane gerai, 
Kad su manim negerai, 
Jaigu karta užpyksiu, 
Vela pas jus atvyksiu,

Tada liikaut, 
A j moik ju bliaut!
♦ * ♦

Hei Uarizono sportai,s 
Ka in kazyres tiki kietai, 
Uteles, jau pradeda esti, 
O patys neturi ka esti.

ni

motinos 
prijautimas ne užilgio iszsipil- 
de. Marti pradėjo apsieitineti 
kaip su slūgine. Sūnūs žiurėjo 
ant to per pirsztus, o tankei 
laiko szalo savo paczios prie- 
szais motina, nes kitaip butu 
aplaikus nuo paeziulos per 
žandus.

Su kožna diena kilo didesne 
neapykanta prieszais motina. 
Viena diena buvo atsitikimas, 
kuris davė suprast kokis ne
doras 'buvo sūnūs ir jojo pati.

Marti stovėjo prio gazinio 
pecziaus ir virė valgi. Per sa
vo žioplysta apverto pecziuka 
ir uždego sau drapanas. Ant 
riksmo atbėgo motina, nuple- 
sze denganezius drabužius ir 
tokiu spasabu iszgelbejo mar- 
ezia nuo smert.

Kriauczius iszgirdes riksmą, 
atbėgo, o paregejas kas atsiti
ko, sudėjo visa kalto ant mo
tinos įr nemilszijrdingaii ja ja 
subarė.

Tuom kart marti buvo atvė
sus nuo baimes ir abudii pra
dėjo su vyru kaltint motina, 
buk tai isz josios priežasties 
atsitiko nelaime. Motina norė
jo iszsiteisyt, bet sūnelis kas 
kart labinus pradėjo visaip 
plūsti, liepdamas jai iszsineszt randasi ant svieto.
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Karta mokykloje įasz vaiku 
paklausiau:

• — Ka jus pinigais dary
tumėte, jei dabar dovanu rub
li gautumėte?

Iszgirdau invairiausiu atsa- 
kymu. Visi norėjo ko-nors in-, 
sigyti: vieni geresniu daiktu; 
kaip antai knygute, spalvotu 
piesztuku bei kitokiu mokini
mais! inrankiu, kiti geide 
menk niekiu: cukraus, kaspi
nėliu, gražesnio drabužio. Pa
gal iaus paklausiau vienos 
mergaites, kuri iki tol tylėjo.

— Asz nupirkeziau mamy
tei vaistu, nes ji labai kosti,—

i < M

J

AUKSO VERSZIS.
Daraktoris in studentuką 

ant egzamino:

GEBĄS VYRAS
— Na ka man Jonuti pir-> 

kai ant varduvių?
— U-gi grafafona.
— Ka toki? f
— Tokia maszina ka szne-

M * į'r
nei 

ubages?
Niekas jam to už pikta nepa

laikytu nes niekas nežinojo nei 
nedasiprotetu suvis jog toji 
Ubage buvo jo motina. Jis vie
nok prisipažino.” — Toji mis- 
lis kaip gręžtas grežo jos gal
voje. Paėmė mergaite už ran
kos ir nuėjo in karezema. Czia 
pagal papi'atima vietojo pirm 
visko praszyti czierkeles degti
nes, atsisėdo kamputyje ant 
suolo ir pasirėmus galva ant 
rankos pradėjo vela mislyt apie 
scena girnoje, mate priesz akis 
savo duszios gražu, pilna gora- 
dusznumo, pilna dorybes veidą 
sunaus —didelis skausmas su
spaudė jos szirdi, nes dabar pa
žino jog ji neverta esą vadintis 
motina tokio sunaus — ji apie 
ji niekados nesirūpino dasiži- 
not, ji pamirszo apie ji bet Ap- 
veizda Dangiszka nepamirszo 
apie ji — jis pabėgės nuo savo 
nedoros motinom stojosi Žmogu
mi suvis ne panaszu in luomą 
savo motinos, bet vienok neisz- 
sižadėjo jos ir akyse lygiu sau 
ponū prisipažino prie jos. Taip 
mislydama pradėjo graudžiai 
verkti.

| — Kas tai julm sziadien Va

O i

— Pasiaikykio man, del ko 
Žydai būdami ant pustiniu pa
daro sau aukso vorszi.

— Ba... ba... Ida no tu
rėjo gana aukso, kad butu ga-

Iii. ■
i

Vi0'j

-.•iii ■'ka.
— U-gi kam?

— Toje-gi valandoje abudu 
su kunigu iszgirdo kalba kai- 
muoeziu in klebonija.

— Hm, suvis nestebetina — 
kalbėjo vienas — gere, gere, tai 
ir užsigėrė ant amžių.
— Q ’8Z gailesties? — 

tarė antrasis.
Kunigas lyg ka prijausda

mas, liepe Pranui palaukti o 
pats iszejo ant gonku pasitikt 
ūkininkus. Po valandai sugry- 
žes tarė su svarbumu:

— Franciszkau, melskis jau 
už duszia savo motinos nes jiji 
jau negyvena.

Pranas puolė ant keliu priesz 
paveikslu Iszgany tojaus
karsztai meldėsi.

IX. 
Po audrai.

Baltam kambaryje kunigo 
prabaszcziaus spingso lempa 
apszviesdama ruimą. Ant ka- 
napkos sėdi kunigas ir glau
džia prie savo krutinės galva 
Frano. Jaunikaitis matomai tu. 
rejo baisu sopuli savo szirdyje 
nes liudijo tai aszaros gausiai 
ritaneziosios per jo veidus.

Kunigas guodojo jo taji 
skausmą szirdięs ir ne pertrau- 
kinejo jo ne vienu žodžiu, lauke 
net lyg t kol toji audra, kuri 
blaszke jo szirdi, pati apsimal-

į szins ir praeis. Prispaudinejo nesugryžo in karezema ant 
tik jo galva prie saves ir glos
tė jo plaukus. 'Po valandai atsi- 
liepe:

i

ir

Isz ko numirė ubage.
Žinome jog motina Frano po

apleidimui ligonbuczio daugiau

Apsimalszink mauo su
nau, nesigailėk to, jog iszpildei 
savo szventa pri vai urna. Kas 
butu isz tavo mokslo jaigu ne
žinotum ta, ka *žino prasti tam- 
sus žmoneliai, tai yra mylėt' ni

kampo. Mogilskds gatves; nu
ėjo, kaip tai sako, in svietą. 
Pirma visko nusprendė atjesz- 
kot savo maža dukriuke, kuria 
laike gulėjimo motinos ligon- lentina, nieko ir negeret?— pa
kutyje paėmė isz mielaszirdys-'klausė szinkorius.
tęs kokia tai pone, aprengė ja, I — Duokit, — tarė ubage, 
aptaisė ir užsiėmė jos iszaugi-.bet toje valandoje duszia jos 
nimu. Mergiuke po ilgam pasi-J suvis negirdėjo tu žodžiu, ku-

7. I I

susigraudinusi ji atsake.
Isz zimto tiktai viena atsira

do, kuriai rupojo ne ji, bot ki
tas asmuo.

Kaž kas man ausi kuždėjo 
jai rubli dovanoti. Ir dovano
jau.

■ n.—.............. ■ ! ■ A.l

ATSARGUS.
•Patogi ir jauna mergina 

drauge su vaikinu ėjo pasi-
vaikszcziot prie upes ir tare in 
vaikina:

... II"- '■'<
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lojo ciela jauti padaryti©.

KYTRAS VAIKAS.
— Tetuk, ar gali darakto

ris baust už tai, jeigu nieko 
nepadariau?

— Ne no gali, mano vaike-
Ii!

nepadarysiu 
rokundaė.

Na, tai asz ant rytojaus 
mano užduotas

in kampa,— Pastatyti 
tai nuolatos už tavo sznekes 
ir ant manes plus.

BUTU GERUM.
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Sudžia: — Jau tavo Hirsz- 
kau Berkeles už vagyste de- 
szimts kartu in suda atveda ; 
del ko tu ne nustoji vogt, teip 
kaip Srolus Chapkeles ir ne
stoji taip kaip jisai dorum 
žmogum?

karta piasįtaikintu (kaip (jam 
nugriebt norint 500 tukstan- •

• A •

B
■
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—A Tai-gi, kad man norintTEISYBE.

— Ka skąitai Juozai?
— U-gi 44Saule.”
— Tai da 44Saule” 

riauso gazieta, 
szndka.

O ar tu laikai “Saule.
Ne laikau!
O del ko ?

— Kad apie viską raszo, 
tiktai ne raszo kas Bartinin
kuose girdėt; ir 'ka mano tėvas 
ve i ko.

yra go- oz*u rubliu, ąr pasisekt gerai
— teip visi nu- subankrutyt, tai ir asz stotau-

»»w«i
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si puikum žmogum!...
___________________________

AR ŽINO APIE TAI.|||
Mikolukas eina su tevu io 

laikus, o isz vienu vartų isz-
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Kaip oimi pro taja vieta 
.2___ ___ A
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tai dkug man ant mislies užoi
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Ka toMo?;®H|BMrai
Bus metas kaip szoko in 

vandeni toje vietoje mergina.
—, Ir kaip toliia.ua buvo?

. — t Nu-gi paskui jaja szoko 
in vandeni jaunikaitis o kada 
iszgelbeijo isztekejo u'ž jo...

Czion vaikinas greitai tarė:
— Tai-gi, 6 asz nė plaukt

'r

nemoku...
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Uteles, jau pradeda esti,

Imasi prio vagystes, 
Ir prie kitokios szelmystes, 

Prie stalo per naktis, 
s Barszkina dantimis,

Ka ant rytojaus daris
Kaip gaspadine juos iszvaris,
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— Kodėl Jonai tavo pati

puola szuo baise i lodamas, o 
Mikolukas palindo po skvernu 
tėvo sermėgos. Tėvas in sū
neli prakalbėjo:

—- Nesibijok, kvaili, juk ži-

%

M t
L. jfihji i

I

Varga kentes,
Ir stėnos.

4 A

teip rotai vaikszczioja in baž- nai, jog tas szuo katras daug 

——
pratus nuolatos szneiket, o baŽ-
nyeziojo del jos nubosta ilgiai

n«i

■ ■III—U Ba mat, brolau, jiji pa-

turėt burna uždaryta.
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loję, tai ne kanda.

Mikolelis ne paleisdamas te*fo 
skverno, — bet ar tasai sz 
apie tai žino T
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Juk asz žinau, — atsako
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t Jonas Žilinskas, apie 70 
metu, kuris gyveno ant farmu-. 
kės artimoje Pottsvilles, mire 
staigai pas Joną Isoda, 525 W. 
South uly., Nedėlios vakara.

t Vincas Alanckas, pergy- 
venes ezionais apie 40 metu, 
mire namie 317 VV. Lloyd uli., 
Nedėlios vakara. Velionis pali
ko paezin sunu Jqna, seserį

Alytaus ap.
KaL

SAUDE

Žilinskas atvažiavo kėlės die^ Szarglienia isz Los Angeles,
. nas odgal rodos geroje sveika
toje bet mire staigai nuo szir
dies ligos. Velionis neturėjo jo
kiu giminiu todėl likos palai
dotas ant vargszn kapiniu.

— Moteres American Legion 
pardavinės gardžius keiksus ir

Calif., ir broli Juozą Lietuvo
je. Laidotuves atsibuvo Ket
verge ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyezioje.

Orwigsburg, Pa. t Martinas 
Mitrikoviczius, 60 metu, mirė 
namie po ilgai ligai. Velionis

kitokius valgius ant naudos paliko pacaia, penkis sūnūs ir
draugoves kuri laikys Knappo 
name ant Main ulyczios Suba- 
tojo nuo lOtos valandos isz ryto 
lyg vakarui.

— “Philadelphia Inquirer 
skaitom žinute kuri užims Szv. 
Juozapo Lietuviszkus parapi
jomis: “Rev. Pius Czcsna, pra. 
baszczius Szv. Juozapo Lietu- 
viszkos Katalikiszkos Bažny- 
czios, pagal nusprendimą isz- 
duota per slidžia Kephart isz 
vaistinio Supreme Sudo, turės 
atiduoti daug isz savo privile
gijų del trustisn szios bažny- 
czios. Pagal pirmutini nuspren
dimą Pottsvilles sūdo, laike 
teismo ant uždėjimo indžiunk- 
Kzinc^is7xluoto kunigui per t rus. 
tisus, Supremo Sudas truputi 
permaino taji indžiunkszina 
bot pripažysta ir duota tiesa 
kad ir ant tolinus kunigas ne
turi tiesos sulaikyti trnstisus 
parapijos laikyti mitingus baž
nytiniam skiepe arba parapinė
je mokslą i nėjo ant laikymo sa
vo parapinio biznio; kad turės 
duoti raktus trustisams arba 
parapijonams ant laikymo mi
tingu parapiniam skiepe arba 
moksląineje; kad neturi tiesos 
parandavoti jokios bažnytines 
locnasties arba iminėti randas 
ir kad isžduotu rokunda visu 
pinigu trustisams priimtus už 
lotus ant kapiniu.”

NAUDOKITE PROGA!

1 >

'Petnyczioj irSubatoj Sausio 
17—18. Szoldoris szviežos 18c. 
cielas pork ezops 26c. cielas ar
ba puse, szvieže hame 26c. cie- 
la arba puse, malta moša 25c. 
sv. rakinta hame 20c. sv. nema
ža, rakinta hame maža $27c. sv. 
Cukrus 10 sv.
kavos 29c. sv. Geriausio svies- 
to 2 sv. 87c. Pamėgink, busi pa. 
tenkintas. Pigiausia ir geriau
sia pirkt pas:

P. J. Kubertaviczius 
‘ / 600 W. Pino St..

Mahanoy City, Pa.
SZITA MOTERE UŽGANĖ
DINTA SU DR. WHITE’S 
LON-GE H AI-LA GYDUO

LE DEL KOSULIO.

O".

Tik klausykite ka Mrs. Jennie Sny
der, Rural Route No. 1, Breinigsville, 
Pa., sako apie ta gyduole: “Pagal 
mano nuomones nesiranda kitos gy
duoles ka galima butu prilyginti prie 
Dr. Whites Lon-ge Hai-la. gyduoles. 
Žinau ka kalbu nes turėjau bjaurius 
kosulius >r perszalimus ir negaliu at
rakti tinkamu žodžiu iszaiszkinti koki 
stebėtina palengvinimą apturėjau nuo 
tosios gyduoles ir turiu pripažinti 
kad yra tai geriause gyduole kokia 
vartojau. Vėlinu visiems ja vartoti 
del kosulio ir perszalimo.” Dr. Whites 
Black Crow Laxative Cold Pigulkos 
taipgi yra stebėtinos del szalczio gal
voje, diegliu ir skausmu sąnariuose 
ir kauluose. Gvarantyti ir parduoda
mi aptiekose visur. 

1 ----- . - - -------------------------------------- ------------------------------------------

dvi dukteres.

Gilberton, Pa. f Utarninko 
vakara, Ashlando ligonbntejo, 

ilga laika, mirė 
Aleksandras Luckeviczius, 37 
motu amžiaus.

sirgdamas

Frackville, Pa. — Kokis tai 
nežinomas vagis, pavogė visz- 
tas ir kitokius valgius drauge 
su torielkoms vertes apie szini
tą doleriu isz namo Czaikovs- 
kiu ant South Lehigh avė. Val
gei buvo pagaminti ant piet 
po szormenu. Matyt vagys bu
vo alkani.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Szitie Lietuvei likos iszrink- 
ti ant urėdu:

Edwardsville Borough, Lie
tuvis miesto v-bos pirminin
kas, Pat. Nalyis. KingstoncPat. Nalyis. 
vienas policistas Lietuvis An
drius Kadauslis. Duryea poli
cijos virszininkas Jonas Se
niūnas, Juozas Risaviczius sar-

Juozas Valkoms pat
rolman. —

Yra ir daugiau Lietuviu, ku
rie gavo gerus darbus, bet, to
li gražu, ne taip yra, kaip tu
rėtu būti. Czia visuose kampe
liuose yra Lietuviu daug, 'kad 
net užimtu vadovai! janezi as 
vietas, o ne ten kur jau mažas, 
kaip policisto vieta. Taipgi 
yra kuriu pavardes perdirbtos 
in Lenkiszkas.

Sekanczios poros apsivedė:
Motiejus Andruszkeviczius, 

su Francio Jurgaicziute, abu
du isz Wilkes-Barre.

Juozas Ustarskis, su

virszininkas

žentas,

4 'J' - * ■ • «:• '■ ' *• 1 : , > ■ h ■ . , < ’ ,

ISZ LIETUVOS
■.... ...

NEKELK RANKOS PRIESZ 
SAVO TĘVA!

Skorupenu k.,
invyko baisus nuotikis. 
mietis Korpužinskis buvo Mer
kinėj ir vakaruszkoj gerokai 
inkausze. Gryžes girtas namo, 
jis susiginezijo su savo senu, 
60 metu tėvu ir puolė ji musz- 
ti. Besigindamas nuo sūnaus, 
tėvas pagriebęs pagali ir smo
ge juo mini. Smūgis buvo taip 
smarkus, kad sūnus krito ne
gyvas. Tėvas apie savo nelai
minga smūgi pranesze polici
jai, bet pats invykiu taip gi
liai susi jaudini), ‘kad vos nete
ko proto. Tacziau ji pasiseko 
iszgelliet.

RASTAS NUŽUDYTAS 
CIVILIS ASMUO.

Ties demarkacijos linija 50 
metru in mus puse rastas tik 
ka nukautas civilis asnuo. Spė
jama, kad nepažinstamas ir 
nukautas isz užpakalio perei
nant demarklinija isz Trenku 
puses.

ARKLYS SU AUT0M0- 
BILIUM.

Kaunas.—Kauno gyventojau 
N. Zagraiskis vežino u nuvažia
vo in Aleksotą, 
Rausko gatvėj, vienu namu 
kiemo iszkinke arkli ir priri- 
szo prie skardos gabalo. Ark
lys kaž ko pasibaidęs, isztrau
ke ta skarda ir leidos bėgt i ta 
skarda neszinas dideliu truksz- 
niu per visa Aleksotą. Skardos 
bildesio dar labiau 
tas nieko nemato ir bėgdamas 
in Kauna, Aleksoto tilte užbe- 

automobiliu 2003 n r.

įį ,1,1 - *

KA TIK ŽMONIŲ NE- 
UŽGRIUVO.

Gruodžio |<S <1., 1929 m prie 
namu keiMbjV Ltikszio ir Sel
ino galyiu Maizelio namus he
re moli tuo jaąt busimai 
mos” 
kirsdami senas f ienas 
Jiems 
j u iszkirto

sienų gabalus stogui 
palaikyt i, kad jie 
Virszutine namu siena* ir slo
gas urnai pradėjo linkti. Visi 
dirbantieji darbininkai isz vi
daus greit paspruko. Žmonių 
prisirinko daugybe ir visi juo
kėsi isz muro atliekamu darbu. 
Nors darbininkus, gyvais isz- 
likusius, sveikino.

IESZKOTOS BRAZILIJOJE 
LAIMES NERADO.

Gruodžio

paliktus

$

“ Pai i- 
kiautuvei, mūrininkai 

dide- 
kratuvos l.ingams tiek 

ir tai^ nuploniir-

neiszlaikc.

7 d.

. * .*. v

Nauji Pamokinimai 
Pagal Sziandienini 

Gyvenimą
!*/■

Atsimink, idant;per sze- 
szes dienas ant sanvaites nie
ko nedįiJbtuni o Nedėlioję 
pasilsėtum.

*

sau

sustojo Min- 
vienu

inbaugin-

Ark Iv

ISZ

vei-

“DUKAT”

go 
Vilkaviszkio apskr.

s pritrenktas ir 
kiaušiai teks jis nuszauti.
UŽDARE KAUNE TABAKO 

FABRIKĄ
Kanas. — Gruod. 16 d. pre

kybos dopartmonto pa rodymu 
uždarytas tabako ir papirosu 
fabrikas “Dukat 
sudaryta tabako sindikatą.

****** ■ RlrtMUįfru

> j nei nejes in

kądfl neturėsi

1
'nwwiWWWHW

o laikraszczius *kolyk arba 
vog’kie nuo savo kaimyno.

• Atsimink, kad tik tada 
pasni kautum, 
ka valgyt.

• Nevalgysi del to kad no 
valgytum, tik del to. kad gy
ventum ir galėtai valgyt.

• Vargszam nieko nedari- 
hek, bet jeigu nofi'bbfi milą-",

_ - a Ik « k i « *

Rok isz k is.
atvažiavo isz Brazilijos Tnge- 
loika, kuris praeita pavasari 
pardavė 12 hektaru žemes :r 
nuvažiavo in Brazilija h i mos 

“Brazilija nieko Lie- 
nednoda, kaip su- 

” — tliip pa-

ieszkoti, 
tuviams 
griauta gyvenimą 
sake minėtas pilietis.
GAISRAS ŽYDU LIGONINĖ

JE PANEVĖŽY.
Panevezys. — Gruodžio 14 

d. vidurdieni kilo Žydu ligo
ninėje ant Rcmigalos gatves 
gaisras. Tucztuojnus nuvyku
si miesto gaisrine gaisra lik
vidavo. Apdego vidurine sie
na. ^Nuostoliai nedideli. Pas
kyrus Panevėžio miesto gais
rines bi’andmeistorin p. Žavac- 
k i gaisrininkai pasirodė daug 
veiklesni, darbsztesni ir gabes
ni.

Elona 
Žalioniuto, abudu isz Nantico- geriausios| ke
Vincas Rntalionis, Glen Lyon 

su Marijona Lapinskiute, Mo
canaqua.

Alex. Ramaikas, usz Inker
man su Agota Gradauskiuto, 
isz Pittston.

f Mire P. Pnyaviene, 47 m. 
komplikuota liga, 332 Mess St. 
Plymouth; paliko vyra ir sze- 
szeta vaiku. Palaidota su baž
nytinėmis apelgotnis in para
pijos 'kapines, Mulilenburg.

Tf Mirė Agota •Stadulis 
m., szirdies liga. — V.

/

ANT BANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

50

80 akeriu dirba mos
1 t rokas, 4 

arklei, 5 karves, b kiaules, 300 
visztu, aneziu ir 1.1, sodas, ge- 

Potf^viilos. 
(t.6.

25 akorin girnos,

ri budinkai, arti I

Kreipkities ant ivdreso:
Stanley Stebnicki,

9 N. Price St.,

žemes,

St Clair, Pa.

t

CAPITAL STOCK $125,000.00 
r SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

ANT RA1 IDOS.
......——

Namas užpakalyje 634 W. 
Spruce St. Kręi.pkities po ad
resu : , (t.6.

Mrs B. Flynn, .
14 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

> Mokame 8-czia procentą ant 
' auditu pinigu. Procentą pride- 
i dam prie jueu pinigu 1 Sausio ir
I I Liepos. Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.II «

; O. W. BARLOW, Pres.
J J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Mes Parduodam Victor 
Radios ir Fonografus j

Matykite musu dideli pasirin
kimą Lietuviszku Rekordu. Ar 
girdėjote sekanezius Rekordus 
V-I402B | Pa« moeziute augau 

j Sėdžiu po langeliu
Ant tėvelio dvaro 
Sugrižimas
Ganpadinefl bankietas 
Pan Motinėle

Per Vilnis — Vaicas 
Nepamirszk manos, Polka

V-14023 Sveikinimai isz Lietuvos 
Kovno—Lander
Jau Saulute leidžias 
Vaikszčiojau po žalia gira
Motule Mano 
Pirmyn in kova

V-14018 I Onyte Polka 
į Caspian Polka

V-14012 j Pasveikinimai isz namu 
r Valcu riikinys

V-14O2G

V-14021

V-14024

V-14022

V-14016

Naudoti arba antra-rankiai
fonografai už labai pigias 

prekes.

PATI JI UŽMUSZE.
Aszmucziuos, Sžakiu v 
bežemis gyventojas Žukaus-

"V V 1 • • w • •

M m;-
re l 
kas. Velionis 
savo žmona., 
nukritus, jis rankiojusi; 
neszdamas in vežimą, apvirto 
auksztininkas ir, prispaustas 
plytomis, staiga klane užtrosz- 
ko. Velionis turėjo apie 70 me
tu amžiaus; I paliko žmona Ir 
užaugusius vaikus.

vožėsi plytų su 
Kelioms plytoms 

bei

E. F. GRUBER
32 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE
O 0

*

“SAULE”
♦

TIESIAI IN KLAIPEDA

Imk tiek, kiek tau in na
gus duoHiH, bet niekam, ne sa
vo broliui, kad ir mirtų isz ha
do nid<o no duok.

nek visus, jeigu ne nori idant 
tave kas apk'albinotu.

Ne geisk paezios be pa- 
sogos, o jeigu pabėgi su sve
tima motore nenžmįrszk] pa
imti ir visus pinigus.

* Klioniokis turtingiems, 
Kad ir butu kvailiauses, o juo
kis isz nuogu norints butu iszr 
mintingiausi.

Nepirkinok jokiu knygų,

#

Ap juodinėk ir apkalbi-

szirdingn, tai imkrJ’fnVkafc del Įį 
varg.*zu. — F.

KUNIGAS IR OIGONAS.

Kunigas. — Ar tu kada eini 
in bažnyczia?

Čigonas: — 0, Dieve! Kodėl 
ne!

K. — Asz da nomaeziau čigo
no hažnyczioje.

C. — Čigonas eina tik tada 
kaip bažnyczidje nėra žmonių...

K. — Tai ko jis tada einat
C. — Kad apžiūrėti karybo

mis.
t

NAUJAS VISA-ELEKTRIKINIS

ictor-Radio
SU ELECTROLA RE-45

i

Listo Kaina $275—be lempučių . *
Dabar yra.laikas atmainyti jūsų senus ant naujų pilnai elektrinių Vie tor 

turite elektros šviesą savo namuose.
yra padaryti elektrikiniai, todėl geriausi re-

Rudio su Electrola, jei jūs 
Victor orthophonic rekordai'

Viii
zultatai galima išgauti ant naujo* efektrikinio Victor instrumento. Kiek* 
vienas Victor dyleris (vertelga) priims mainais (mokestį) jūsų seną 
Victrolą.
vienas Victor dyleris (vertelga) priims .mainais (mokesti) jūsų seną

V-14025 ■
L

i

I

M

>^o-193O " 
l4 oiKOS LIETUVIU

•J-**

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KELIONE ATMINTINU
. INVYKIU PILNA INVAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS

M

fe^RSIJA
\ VANIA”

. $181.00

. $123.50 Laivas

V-14026

V-14 027
.ji ‘

V-14021

V-14024

V-14023

V-14020

II

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete.

Isz New Yorlco Laivas Testai isz Klaipėdos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA
’Treczia klesa in viena puse.....................$107.00
Treczia klesa in abi puse................
Turistine treczia klesa in viena puse
Turistine treczia klesa in abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa .......................................... $142.50

Promenados Dėnit: Už vietas turistine klesų 
ant Promenade Dčnio nuo Gegužes 1-mos iki 
Liepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu
czio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in abi pusi.

Vaikams: Nuo 1 motu iki 10 metu amžiam. 
Kūdikiams. Iki 1 metu arpžians

LITUANIA

GERA PROGA.
■ ■ —ą ■ ■ <

Pusėtinai mokintam Lietu
viui, turineziam pora tnkstan- 
cziu kapitalo, užimti Real Ks- 
fp*te, Insurance ir Notary Pub
lic bizni, pervirsz 20 metu Isz- 
Jirbta vreta ir gerai apsimo
kanti. Raižykite po sziuom ad
resu: *‘G” Saule, Malu»noy|•‘GM Saule 

JI City, Pa.
-* . <121

puse kainos.
$5.60 in viena puse. In abi puse $11.00.

U.S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

30 Sausio 
ESTONJO .... 20 Vasario 
LITUANIA \......... 8 Kovo
ESTONIA ... 3 Balandžio 

. 17 Balandžio 
. . 1 Gegužio 

, . 17 Gegužio 
... 26 Gegužio

LITUANIA .
POLONIA . 
ESTONIA , 
LITUANIA .

ESTONIA . . 24 Balandžio 
POLONIA ... 27 Gegužio 
LITUANIA ... 16 Birželio 
LITUANIA ... 22 Liepos 
ESTONIA . . 18 Rugpiucsio 
LITUANIA .. 26 Rugpiuczio 
POLONIA ........... Rugsėjo

* M Ii* *f

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų ir laivakorcziu kreikites tuojaus pas savo vietos agenta. 

Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
' ■ i ' ♦

8-10 Bridge St. New York, N. Y. 315 So. Dearborn St. Chicago, Ill.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St* James St. Montreal, Canada.

•*«* .w «i' i^***..** .u»     L >»!■* * '>» »'■ •-r1***' “r.'u f'""" •‘***:"T 'L ..--.1" „> .'f11** -i
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štai Naujausi Victor Lietuviški Rekordai:

Prb niobiu t f rumbu 

Sėdžiu po lanirtllu

Ant tėvelio dvaro 
į Sugrjftimn*

I švento Jono vakarėli* 
j 

į Gr.cpadinv valdo bernut

I Catpadinet bankUla*
- ♦ Pai Motinėlę

f ,J For Vilnia—Vakat 
j Nepanprlk manęs—Polka 

j Sveikinimai U Lietuvos

I Kovno—Land kr

Zoai Kraaaushiani-Vlktarlja VoltaroM*
♦ If

Ji' „I

t

Jį
i.

v

I Vestuv.i--Polka 
'[ Mylimaaia- 1’olk*
[ Vestuves—Polka

V-14022 7 j
• i

! Jau
> /J

V-14016

V-14018

Iv. Marijos Liatavių CbtrM

Patraa Petraiti*

J. Zuronae ir CruH
Jwiai ZutMM

Majar TrtS

UakaaU VatiMMU

D. Kaaat Urkaamr*

i

ii

■■I

•auluti leidžias 
VaikAčiojau po ialig riralt

Motule Mano
i

! Pirmyn J kovą

| Onyte Polka
į Catplan Polka

j Burdinglarlut Praktikuoja
'į Klausyk Mylimoji

Į Paavaikinlmal ii namų
Į Valeų rinkinys
L

1

V-14014 •;

V-14012

Jurgla NtnltU

iv. Marijos Liatvvtų O«rM

ir .Man 
Mail '<V«j4tee

Z«.N>na» ir GntM
.ZuiUM

taki Alkani MualkMtat

1ictor
TOR TALKING MACHINE DIVISIONVICTOR __ _  DIVISION 

RCA-V1CTOR COMPANY. INC. 
CAMDEN, NEW JERSEY

MTF.1 - '

»

■

!

I!
j 3
L

Visada stengėmės jumis pagelbėti apsaugojime juso 
pinigams. Teipgi patarnauti jumis tokiu, budu kokiu 
banka gali parodyti savo gerumu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
’ MAHANOY CITY, PA.

--------$---- —
palaiko savo senus pritelius ir gauna naujus kostume ~ 1___ M «_____12-__ - 1_ ________

* t

Į M

1

■

į!®

palaiko savo senus pritelius ir gauna naujus kostume- 
rius kas savaite. Srita Banka parode kaip banka gali ’ ’ i_ xi________būti prietelium.

Kapitalo Stockaa ir Pervirszis siekia suvirsi $500,000 
I

Malonu mums su jumis susipažinti
Miss. W. Norkevicziute 
George Bastian 
Mary Keller

Harry McKerns, Asst. Treas. Helen Ptasznikiute
. w w w a ** *" s>. i.iism.. .s . w w s •• • w w • a — — w a a ■ > — a —▼ ww ww — — — — * — — w * w — w a — — — — w a * *— —* — — — — — * * - w w v w a •• ™ *— — . . a — v aa a* wai a

D. F. Guinan, Pres. 
James A. Dolphin, Soe. 
Walter Hindi, Treąs.
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