
Ii

4t*

!Į Į

0^0

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN). 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED Di 1888, YEARLY SUBSCRIPTION |3.0Q 
Adv.rti.lng Rat., on Application.

PUBLISHED BY

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

No. 15 m / BNTBRBD AT TH B MAHANOY (Ji T Y. PA., \ 
lpon>oyywB ab bboond olanb mail mattbhJ

ISZ AMERIKOS
■ ■ ■ - -

GERAS
SAMARITONASj 

PASTORIUS NUVAŽIAVO 18' 
MYLIU PARVEŽT KATALI- 

KISZKA KUNIGĄ DEL 
' MIRSZTANCZIO.

Minneapolis, 'Minu. — Ro
bertas Tilson, inžinierius ant 
pasažiorinio trūkio likos mirti
nai sužeistas laike susimuszimo 
trūkio arti stoties Hill Top. 
Tilson buvo kataliku ir szaukė
ši katalikiszko kunigo. Kas to
kia nubėgo in artima maža 
miesteli pas metodistu kunigą 
idant tasai pribūtu pas ligoni. 
Ligonis suprato kad tai buvo 
nekatalikiszkas kunigas. Meto- 
diszkas pryczeris ilgai nelauk
damas szoko in automobiliu ir 
nupiszkejo in kita miesteli, 18 
myliu tolumo kur rado kunigą 
Al cG ra 11. Kada pribuvo pas li
goni tai jau buvo negyvas peli
kes miliutas bet kunigas davė 
jam paskutini patepimą ant 
amžino kelio. Pryczerio pasi- 
szventimas del kataliko yra 
giriamas per visus 'aplinkinius 
gyventojus tosios aplinkines ir 
kaip girdėt popiežius ketina ji 
ajxlovanot medaliu užjojo mie- 

• laszirdinga dalba. — Lai 
buna garbe!
PARDAVĖ SAVO

_ ILGUS PLAUKUS IDANT
/ '________ ______

Cldcago. — Dvideszimt metu t*
mergina, 
randa už 
savo puikius ilgus plaukus ku
riuos pardavė už szeszis dole
rius ir užmokėjo skola. Kada 
josios užklausta kodėl taip pa-

Mano 
gaspadinc kerszino iszmetimu 
ant ui vežios 
Ka turėjau

jam

UŽMOKĖT RANDA.

negalėdama užmokėt
kambarėli, nukirpo

sielge, mergina atsake:

0 
■darvt .*
pinigu neturėjau.

Nukirpan 
savo ilgus plaukus ir parila- 

idant pižganadint bedu- 
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t iktai 
sanvai-

apsiredyt ir užmokėti ran-
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viau 
szia gaspadine.

Mergina uždirbdavo 
asztironis dolerius ant 
tos fa'brike isz ko turėjo maity. 
t'K,
da. Sztai kapitalistu auka.

VARPELIS ISZGELBEJO 
MOTERIAI GYVASTĮ.

Port Carbon, Pa. — Kas te
kis užskambino duriu varpeli 
o kada gaspadine namo nuėjo 
LMŽiuret kas randasi prie duriu 
tame kilo baisi eksplozija kuk- 
nioje kin i suardė visa pecziu ir 
dali kuknios. Poni Sinkeviczie. 
ne ka tik buvo užpylus augliu 
ant pecziaus ir tame varpelis 
suslcambejo. Kad nebūtu var
pelis paszaukes Sinkevicziene 
prie duriu tai motore gal Imtu 
buvus nžmuszta ant vietos. 
Priežastis eksplozijos da neisz- 
tyrineta.

UGNAGESIAI UŽDEGE 
UGNĮ.

Now Brunswick, N. Y. — Šlu
boje buvo szalta, tėvo ir moti
nos nesirado namie nes iszejo 
abudu in darbu todėl du vaiku- 
cziai Juozo Markuso užtelefo- 
navo in ugnagesius. Kadu ug- 
nagesini atvažiavo su maszi- 
noms, kirviais ir paipoms ir in- 
begia in stnba užklauso vaiku 
kur yra ugnis, vaikai atsake 
kad skiepe bet tonais ugnage- 
srai nerado ugnies ant ko vai
kai atsiliepė: 
ten nėra

i

dįy

į Ui ■:

t f

“Mes žinome kad 
ugnies todėl <lavem 

jum telefoną idant atvažiuotu- 
mot ir užkurtu met mums pe- 
cziu nes mums labai szalta.”

Ugnagesiai užkure pecziu ir
su

I    B— |. BiIIIBBBI I* ibi «»• miiiilllwIBl—

11 UŽMUSZTI
68 SUŽEISTI

i

STANDARD OIL CO.. ALKO 
HOLIAUS DISTILERNE 
EK8PL0DAV0 SU BAI
SIOMS PASEKMĖMS.

1 .

1-11 iz.11 bei Ii. N. J. — Siaii'lai'tl 
Oil kompanijos, distilorneje 'al
koholiams Lindeiie, 
eksplozija kurioje iižmnšzta 11 
darbininkai ir 
kuriu 12 mirs.
kilo ugnifl kuria užgesino visos 
ugnines 1

kilo baisi

68 sužeisti isz 
Po 'eksplozijai

kampanijos isz mierfto
ŠJJ ir aplinkines.

i A A

Sztai ka padare baltieji del neapkenczia’muju Filipinie- 
cziu Stocktone, Kalifornijoj, p įdedami bomba po szokiu sale 
in kuria prikalbindavo jaunas baltas 
tais gelton-skuriais.

mergaites draugauti s,u

Sužeistuosius nuyeže. iii vie
tines ligonbutes. Todėl sužeista 
tiek daug žmonių kad darbinin
kai stale-nauja dirbtuve szale 
tos, kurioje eksplozija kilo.

Bledes vm milžiniszkos ku
rias komjianija da neapskaite. 
ID.musztieji buvo dai’liininkai 
dist i lemoje.

SUKUMSZCZIAVO PACZIA: PROHIBICIJOS AGENTAS 
ANT SMERT. 

Al a ss. — 
Sclioeficld

kaltes nužudinihn.) 
kuria

DET-KART SANVAITINIS LAIKRASZTI8 “8AŪLBU 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.
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NAUJAS AMERIKONISZKAS LAIVAS.

41 METAS
. .......................................  ■ Į

PALIEPIMAS
MIRUSIOS

MARTI TURĖJO ISZPILDYT 
DUOTA PRIŽADEJIMA 
MIRUSIAI UOSZVIAI.

Varszava, Lenk. — Neseniai 
vietini rabinu 

mot e re

J
'Sim

■Jf M

ll

Ldbczane, pas 
atėjo jauna motore kuri jam 
padavė 200 zlotu gnt iszdalini- 
mo < 
inteikimo pinigu taip jam kal
bėjo, kad neseniai mirė josios 
uoszve kuri priesz mirti mehly 
rnarezios idant toji tuojaus už
mokėtu skola vienam isz locni- 
ninkti kromo Žvdui. Būdama 
dideliam nuliūdime po palai
dojimui uoszves ir turėdama 
visokiu ergeliu, marti užmirszo 
pravarde tojo kupeziaus ir ne
žinojo kam pinigus inteikti.

Pirma nakti tuojaus po lai
dotuvių, pasirodo uoszve sapne 
ir pareikalavo nuo josios isz- 
pildymo prižadėjimo. Per visa, 
diena motore jeszkojo tiijo kro. 
ino po visa ulyezia bet jokiam!* 
nerado tokio kupeziaus kuris 
prisipažintu prie 
nakti po tam, 
uoszve priversdama atiduot pi
nigus. Del to marti, ant rodi>s 
kaimynu, norėdama iszpildyt 
prižadejima del uoszves ir ne; 
suradus loenininko, pi/.igns 
nunesze pas rabi na del iszdali- 
nimo ju 'Zydiszkiems ubagams. 
Nuo to“ laiko uoszve dauginu 
jiepasirislydavo sapne.
KŪDIKIS SU KETURIOMS 
RANKOMS IR KETURIOMS 

KOJOMS.
Lenk.

Keleckam, 
tomis

lel Žydiszku ubagu. Prie
ilq

I'J

NEKALTAS UŽ NUSZO- 
VIMA 

ŽMOGAUS.
Duluth, Minu. — 

nio teismo jury vakar 
fed e ra Iii ii

NEKALTOTamo- 
prisi pažino 

savo 
su-

Greensburg 
szius 
prie 
paezios
I. . . ■ ■ ■ » 1.. v r • . .. . v. • . . . v * 7. » . v ■ v • ■ j

pareikalavo pinigu nuo paezios Į agentu Kmmetta W’hile’a, ku- 
atiduotas in teismą

kaltinamas del nuszovimo vie- 
ti. Daktarai rado mot eres visa ho 
kuna pamėlynavusi nuo kumsz- 
eziu ir sutrukusi pakauszi.

NUSIŽUDĖ ANT GRABO 
SAVO DRAUGO.

Ant

Elenoros
kumszcziavo aut smert. 'Tanias'šiuo
j Jcll <71 J\ <U <1 \ () pliusu pilCZl | <Ų .
bet toji užsispyrė ir nedavė. Isz ris buvo 
piktumo pradėjo vargsze musz-

Kansas City. — Ant grabo 
mirusio neseniai P. M. Moore, 
pana Mare Tilson, 24 metu, nu- 
siszove isz didelio gailesczio. 

. sužiedotine 
vest lives ketino 

atsibūti už menesio laiko. Sav- 
žudintbja likos palaidota szale 
savo m v limo, e

isz dideli 
Tilsoniute 
Moore kuriu

buvo

KITAS SZPOSAS GARNIO.
Toledo, (Ibio. — Ana diena 

paliko del Baymondu 
’u 
v ra

r p

garnys
I .ongworth
Mergaite yra drūto ūgio 
sveika. 'Tėvai vra dideliam rn- 
peslyje kaip augins taja mažiu.

Įiirnys'buvo alkanas 
gait ei kojas.’

dukrele be kojų.
drūto ūgio ir

lele. t) gal p;
i r nukando inei

r><

“FUNIU I >

P’ederali- 
isztei- 

prohibicijos

1

(lusto

- Providence 
W est Grand

APSIVEDĖ ANT .
BET ANT TIKRO LIKOS 

SURISZTAS.
St. Louis, Minu. Nemažai 

susirūpino ezionaitine jauna 
porele Valeras White ir Adele 
M’atsou. Kelios sanvaites adgal 
toji porele Imdama ant szokio 
rodhauzeje, insikaitino mun- 
szaine ir del palinksminimo sa
vo draugu, nusidavė ant 
n i u ”

Lu
pas vietini sudžia idant 

juos prie nusistebejitsiu svecziu 
surisztu mazgu moterystes bet 
apie szposn visai neapsake su- 
džiui. Nemaižai nusistebėjo po
rele kada iii kėlės dienas po 
tam uplaike rasztus patvirti- 
nanezius apie tikra ir legalisz- 
ka apsivedima. Dabar turės gy
vent su savim nes mergina už
sispyrė kad su Valeru
ir nesutiks ant persiskyrimo.
SENUKAS SZOKA KAZOKA 

ISZ DVYNUKU.
Shanonville, 111.

4 4

gyvensi-».

— Kaip ka
da garnys padaro gana juoku ir 
daug klaidu kaip tai atsitiko 
ana diena czionais kada paeziu- 
le 'Kristufo Kappelo, 80 metu 
senuko paginuh* dvynukes — 
dvi mergaites. Motinu turi 30 
metu amžiaus ir jau turi ketu
ris vaikus. Szeimyna gyvena 
vargingai ir nežino kaip isz- 
maitys ekstra dvi’ burnas. Kai
mynai pasigaildjo ir sumėtė 

i, 
) ■*»! , ...I „I.

gryžo adgal in siftp stotis. keliolika doleriu.

nekalto pilieczoi, 
Virkulos.

Praeita Liepos menesi Vir- 
kula su savo szeimvna važiavo 
automobiliu. Vieszkely, netoli 
nuo Litth» Fork, 27 mvlias nuo 
Kanados siehbs, automobili 
bandė sustabdyti prohobicijo.s 
agentai, bet kad \'irkula ir jo 
szeimyna ju szauksmo sustoti 
nenugirdo ir važiavo toliau, 
vienas prohobicininku, kalba- 
masai White, erne in automo
bili szaudyti, ir Virkula buvo 
nuszautas. ProLibicininkai po 
to puolė daryti kratos automo
bily, bet jokiu 
gėrynių nerado. Szovikas

siehos,

važiavo

svaiginanczlu 
vė

liau buvo suimtas, bet už kau
cija paleistas. Kederalinis teis
mas dabar visai ji iszteisino.

Iszgirdes toki teismo nuos
prendi, Minnesotos valstijos 
prokuroras 
pasipiktinęs, pareiszke, kad 
dabar žmonėms bus labai pa
vojinga važinėti atuomobiliais 
arti Kanados sienos, nes “ir 
pleszikams jie turės sustoti 
kad apiplesztu.
ATSIŽADĖJO MYLIMOS

DIENOJ VINCZEVONES.
Mount Carmel, Pa. — Viskas 

buvo parengta ant puikios Ve
selkos name pas Visockius, 
miestelyje Excelsior, sveteliai 
s-uvažiavo, stalai net linko nuo 
valgiu ir gerymo ir nuotaka su 
pamergėms lauke atvažiuojan- 
czio jaunikio Martino Vaszko 
kuris yra įmokytojjum Wash
ington mokslaineje. Atėjo 9 va
landa; laikas važiuot in bažny- 
czia bet vietoje jaunikio atėjo 
jojo molina apreikszdama susi
rinkusiems kad josios sūnūs ne 
ves pana Katriute Visockiute 
prie altoriaus nes ji ji sau neve- 
lina idant Katriute pasiliktu 
josios marti — ir viskas tuoj 
pairo. Badai Katriute ketina 
užvesti teismą ant nedalaiky- 
m<> duoto žodžio, priesz Mar
tina.

gervinu

M i iinesot os
David Hurlburt, 

pnreiszke,

pas

150,000 BEDARBIU 
NEW YORKE.

Albany, N. Y. Skaitlis be
darbiu valstyje New Yorke da- 
ejo lyg 150 tukstancziu žmonių. 
Fabrikuose dirba daug mažiau 
žmonių no kaip 1JL28 mote. ’— 
Sztai tau ’ugud taimsM kokius 
prižadėjo Amerikoniszki tur-

_________________________________

MINYSZKA TURĖJO 
TASYNE SU BANDITU.

Detroit, Mich, 
ligonbuleje ant 
bid i vardo, kokis tai nežinomas
banditas, pasirėdęs in darbi
ninko drapanas, pagrie'be 5,000 
doleriu ir bego laukan. Minysz- 
ka Kosario matvdaana banditą 
iszbegaiiti, pasivijo ir prasidi1- 
jo tasyne bet minyszka būda
ma silpnesne negalėjo sulaikyti 
vagi kuris pabėgo.

Paskutines Žinutes

pė rszo ve

vaikai,
gazo,

11 Wilkes-Barre, Pa. — Pra
nas Rasmus, kuris 
vaiku, turi atsėdėti 18 mene
siu kalėjime. Vaikai taja die
na labai erzino Rasmusa, ku
ris iszbego isz sztoro paleisda
mas kelis szuvius liktai pagaz- 
dvt vaikus, t-

1( Mahanoy Plane, Pa. —• 
Keturi žmonis ir trys 
kone neužtroszko nuo
kuris gavosi isz ulyczines pul
pos in keturis namus. Dakta
rai atgaivino in laika bet visi 
serga nuo inkvepimo gazo.

11 Mountaindale, Pa.
Nancy Noel, 75 metu, sudegė 
ant smert, 'kada josios szlebe 
užsidegė nuo pecziaus, dirbda 
ma kuknioje. Josios vyras už 
tiko jaja liepsnoje kada sugry- 
žo isz sztoro bet negalėjo ne
laimingos gyvasti iszgelbet.

U Washington, D. C. — Vi- 
suosia valstijuosia Suv. Valst. 
surinkta 1929 mete, 
159 doleriu padotku nuo gazo
lino. -Penusylvanija surinko 
net 35,038,6.19 doleriu. Pinigai 
eina ant pagerinimo ir padir
bimo nauju plentu.

11 Atėnai, Graikjie. — .Ba-

gazo.
— Mrs.

+49,731

z

rak uosiu Liossa, eksplotįpvojo 
200,000 rankiniu granatu, už- 
muszdami devynis kareivius ir 
18 sužeido. Keturi magazinai 
likos iszneszti iii padanges,

IW> >«*■ b I ■   *ui* I » RMIMII

DU NEPAPRASTI 
SUTVĖRIMAI.

Seba s t nikolius. — '(’zįonaiti- 
neje skeidinyczioje tarp pa
pjautu aviu atsirado dvi baisy
bes: viena be snukio, akiu ir 
nosies, kita baisybe turėjo žmo
giszkn galva su taja permaina 
kad vietoje kur turėjo būti uo
sis,'t ai rado akis. Visas sudėji
mus stuobrio yra norma Ii szkas. 
Taisos nepaprastas baisybes 
patalpino vaistiniam muzojuj.

Nėr ko stebėtis isz tokiu bai
sybių. Juk po svietą daugelis 
vaikszozioju avinu su 'žmogisz-

‘1. >■ ' J J>l 1 ji ■'

■įlįjj ’ Ijl**- ' **•* ***• *•
kais pavidalais.

likos inleistas in vandeni 
ales plaukti 32*/j my- 

50 aficieriu ir 025

Augusta
s. “

Kariszkas laivas 
ana diena Hampton Roads. ‘‘Augusta” g 
liu aut valandos, yra 600 pėdu ilgio, turės 
lai veriu.

t ( 15

Augusta
skolos. Kith 

vela pasirodė 1

Isz Visu Szaliu
---------- «» ~ — ■■ ■

SENOVISZKI
SKARBAI

hi

BUDELIS PACZIOS
ATSIKRATĖ NUO SENOS 

PACZIOS; NUŽUDĖ, PO 
TAM JAJA PAKORĖ.

DARBININKAI RADO 
AUKSA IR BURSZTINA' 
SENUOSE GRABUOSE.

Aplinkinėje Šei

Nikodemas Bo- 
aspadorius isz

Vicdnius.
benbriinno likos surasti seno- 
viszki Rymiszki g
riu iszkase daugybe visokiu

gryno aukso ir

va ba i isz kuKrokuva. — 
k u n, 30 metu, g. 
kaimo Jevarovo, būdamas ber
nu, susipažino su naszlc kuri 
buvo t risdeszimts metu senesne 
už ji, turėdama puikia gaspa- 
dorysta ir apsipaeziavo su jaja. 

Nelaimingas buvo tai apsi- 
vedimas. Jaunas vvras nuola- 
tos plake sena paezia kad net 
du kartus už tai buvo paszauk- 
tas in stula. ’Pati kente aniuo- ir 1.1, 
liszkai nes mylėjo jauna vyra ' 
ir mane kad persimainys jaigu 
jam užraszys 
Z veri szkas 
kankyti jaja ir ant 
jeszkojo 'sau mylima su 

susilaukdamas
stengėsi uius, nutarė pašluoti o pinigus 

sena paežiu užsmaugti nakties 
laike bet per riksmu kūdikio 
uepasiseke. Ana diena, pusiau
naktyje užsmaugė motore o vė
liaus pakorė po pastoge, rodos 
kad tai pati sau atome gyvasti. 
Norints suszauke kaimynus 
idant parodyt ka sena boba pa
dare bet kaimynai dasiprato 
kas taip padare, pranesze pali- 
cijai kuri viską isztyrinejo ir 
jauna vyra aresztavojo.
UŽVYDI M O TE RE 

ARSZESNE UŽ ŽVĖRĮ.
Pa r v žiu s.

iszkase 
brangenybių isz 
bursztino. Ant lauko kur atsi
rado taip brangus skaubas isz- 
siuute keliolika darbininku 
idant sukastu laukus. Kasdami 
užtiko ant žmogiszkn kaulu o 
prie ju senoviszki indai padirb
ti isz aukso ir bursztino kaip: 

branzalietai 
verte <la neap-

lenciūgai, 
kuri u

gvvenoo.

mylėjo jauna

žiedai, 

svarstyta. Nekurie daigtai yra 
isZsodinti nežinomais žemeziu- 
gais raudonos borvos. Darbi-visa savo turtą

nepaliovė įlinkai u'žtikia brangenybes pa
balo pasi- sidalino juos tarp saves o di- 

kuria dėsnius dalykus paslėpė nekal- 
kelis bedami nieko apie savo radi-

v v ras
°*

kelis bedami nieko apie radi-
vaikus. Kelis kartus

Ant nelaimes ju,

I

*

..

Kielce, 
pavietei 
Javorskiene
I>ag

— Smykavv! 
kai m uote 
dieiiom’lK 

imde vaikuti kuris turėjo
ketines rankas ir ketines kojas 

pilvą, ant ne- 
užgimimni 

Lavonas kndi-

g!

Neviliosi tu daugiau s v e-

1 pasidalint, 
viskas iszsidave o tai per ilga 
liežuvi vieno dafbininko pa
ežius. Zine tuojaus pasklydo 
kaip žaibas po visa aplinkine. 
Dažinojas apie tai bunnistras 
iszsiunte žandarus pas darbi
ninkus. Matvdami kad viskas 
iszsidave, prisipažino prie vis
ko ir užpeczetino vieta kur sa
vo skarba paslėpė. x

Vieta ant kurios kasė, buvo 
tai paskutine atsilsiu vieta ko
kios tai turtingos Rymiszkos 
kunigaikszczio poros. Iszski- 
rent brangenybių, rado dideli 
stiklini indą ir kitu indu pa
dirbtu isz kokio tai metalo. Pi
nigu 
tieji grabai paeina tai nežino 
nes manoma kad tai gal butu 
isz laiku Markomanu ir Szvedu 
isz penkto amžiaus po Kristui.

vieno 
Ži ne

nerado. Isz kokio Įniko

— Laike perstaty
mo teatre, kada žiburiai buvo 
prigosią, kokia tai jauna moto
re Fonstiene, pakilus nuo krės
lo, nusidavė, prie pirmutinio 
rodo krėslu kur sėdėjo josios 
vvras su savo mylima Alma 
Neverees ir su kliksmu paszau- 
ko: “
tiniu vyru!” ir tuom paežiu 
laiku užpylė aut lįferginos vei
do karboli nes ruksztios ir per
pjovė jai gerkle su britva. Isz 
baisaus skausmo koki pajuto 
mergina tame Udke, sukliko ir 
teat re 
Tuoju u s 
pribuvęs daktahis iiepo’ 
minga nuvežti in ligonbuti kur 
in kolos valandas mergina mi
rė. Užvvduolo likos arcsztavota 1 ■ < į t ' .

ir uždaryta kalėjime. _

pas i < 1 a i*e s ti m i sz i m a s. 
u’žslžiebe žiburiai o 
daktaras lieptu ne lai-

ROSIJOJ RANDASI 500,000 
NEREGIU.

Moskva. — (1zionais atsibu
vo suvažiavimas Tlelegatu 'drau
gavęs neregiu aut kurio suva
žiavo 000 delegatu kurie per
statė iniso milijono neregiu o
kuriu skaitlius kasdien pasidi
dina isz priežasties gerymo al
koholiams, naminio iszdirbimo, 
nuo kurio apjako 350 tukstan
cziu y patu. v LA

su normaliszka 
laimes tuojaus po 
vaikutis mirt*.
kio likos nusiunstas in dakta-
riszka kolegija ant tyrinėjimo. 
Daug žmonių atlanko motina ir 
kūdiki ir negalėjo juom atsi
stebėti.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

JAUNIKIO.
Caledonia, Iszpanija. — Du 

jaunikiai stengėsi aplaikyti 
ranka ir szirdele patogios it 
turtingos merginos: vienas bu
vo turtingas o kitas vargingas. 
Mergaite iszsirinko vargingąjį 
už vyra, norints tame prieszi- 
nosi josios tėvai

s ten ges i

1M

f!

o turtingas 
prisįege merginai už tai atker- 

mergiua 
bus taip

turėjo pasleĮMHi

szint bet nesitikėjo 
kad atkersziniinas 
baisus. Atstumtas jaunikis atė
jo ant rytojaus nevos atsisvei
kint, padavė jai ranka o su ki
ta uždegė knatu kuri pritaisę 
prie dinamitines bombos kuria 

po plosczium.
Kilo baisi eksplozija kuri su
draskė ant szmoteliu jaunikiu- 
t i o taipgi ir mergina. Pirmuti
nis jaunikis iszgirdes trenksmu 
adbego isztyrineti priežasti ir 
paregėjo tiktai szmotelius kū
no pricszininko ir savo myli- 

Isz didelio gailesczio isz- 
ejo isz proto o tėvas pavojingai 
apsirgo ir kaip rodos isz to 
mirs. ■X 

k

* <’

mos.

, ■ II M ■ ■ WII— || UI,

VIS JAUNA.
"" "1 ■ 1

— Kunduktoris: — Poni 
turi damokct prie tikieto už 
dnktere, ba jau suaugus mer
gina ir negali ant puses tikie
to važinėt.

— Tai ve, negirdetina., ka 
ponas pasakoji; jau nuo dvyli
kos metu važiuoju su savim 
už puse tikieto ir da niekad 

įmanęs su tuom ne turbacijo.’
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JURGIS WASHINGTONAS AMERIKOS
PIRMUTINIS PREZIDENTAS

i

Kurio gimimo diena pripuola 22tra Februarinus. Pirmu-
tiniam paveiksle matome grinezelo kurioje jisai gimė Wake
field, Va., o antram parodo jojo 
amžiuje.

paveiksiu 'būdamas pilnam

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkaif savo draugus Si

mona Rinku ir Jurgi Sžepera. 
1906 motais su jais gyvenau 
Exeter Boro arba West Pitts- - - • • k

-■■t
f,

j "t 111 _ ' 
.j * * '

Geltonas
: < U.

*
17

■» k

• J * Mių JMU ’t .4, k
I i .............. .Vb

jam b rie karaliui.
Karalius isztrauke savo kar

dą ir artinos prie Nyksztuko,

»

4 4 * <•■ ■ ♦

Kas Girdėt
Visuose didesniuose miestuo

se kaip: Chicago, Detroit, Phi
ladelphia, Boston ir kitur duo
dasi matyt susibroliavimas po
litikierių, palicijos ir audžiu su 
hntlegeriais ir gembleriais.

Uždavima dideliu kysziu pa. 
liciju žiuri pro pirsztus ant to, 
kaip 'butlcgeriai ir banditai vi
sokio sztamo apipleszineja vi
sokiais budais publika.

Tokiu apverktinu padėjimu 
ia niekad nebuvo
kaip sziadien.

Priežastis tojo visko yra 
prohibicija kuri duoda proga 
žmoniems surinkimo milijoni
nio turto kuri sunaudoja ant 
papirkimo virszininku o net ir 
sudžius.

Bet to nemato sausi veidmai
niai. Kad ir nepraregėtu kada 
jau bus už volai!

Amerikoje

paviete Szven-Daliniuose, paviete Szven- 
ežioniu, atsitiko nemalonus pa
sielgimas klieriko isz dvasisz- 
kos seminarijos Vilne. Lietu
vis, Henrikis Rukenas, ant su
sirinkimo jaunino’inenes, kada 
giedojo Lenkiszkas giesmes tai

szlcbiu ir dekoletiniu, beranko
viu szlebiu. Kunigams i n.saky
ta nepriimti in spaviedni, ne
duoti krikszto ir 1.1, ir noinleis- 
ti in bažnvezia tokiu moterių 
ar merginu kurios bus per drą
siai arba nepadoriai apsiren
gusios.

Amerikoniszkos moteres lo
jo i n sakymo neiszpildys.

Prie kožno milijono iszkasto 
anglies praeita meta 
tose Valstijose 
anglekasiai.

Snvienv- 
pražuvo trys 

Mete 1929 likos 
užinuszta net 2,181 anglekasiai
o 6,478 sužeisti.

Suvirszum užimtas delegatu 
isz visu daliu Suv. V’alstiju, at. 
stovai isz visokiu Lietuvišku 
organizacijų laike susirinkimą 
Brook lyne, N. Y., parapinėje 
saleje ant Havcnieyer ulyczios, 
apsvarstyti apie tautiszka ap- 
vaikszcziojima 500 metu
kaktuviu kada, tai Lietuviai po

Didžiojo

su-

Kuni- 
atsi kratė 

po jungo Totorių ir Vokisz-

V4idovA’sta 
gaikszczio Vytauto 
isz 
ku Kryžioku.

Komitetas likos iszrinktas 
idant darbuolusi kad toji die- 

butn apvaikszcziota iszkil- 
. . . ;:i> visa J.___ Z_

Pukenas atsistojas pradėjo gir- Schuylkill pavieto prie komi-

na
m ingai po

likos

visa. Amerika. Isz

doti Lietuviszkas. Už taji pasi
elgimu likos nubaustas per 
dvasiszkus.

nubaustas

Rocky Hill, Kentucky jo at
sitiko atsitikimas kuris parodo 
kaip yra isztvirkus Ameriko
niška jaunuomene.

Devyniolikos metu Carl Spill
man likos aresztavotas už api- 
pleszima savo tikro tėvo kuris 
buvo kasierium Lankoje, paim
damas nuo jo $2,239 doleriu o 
kada ji suėmė jisai iszdave du

įguli Antanas N. Savage* 
isz New Philadelphijos. Presus 
komitetas susideda isz Antano 
N. Savage, R. Jonas Jiirevi- 
czius, M. Mikolainis ir J. An- 
tanaciiis, visi isz Schuylkino 
pavieto.

toto pri

VISI

t <

draugus ir parode kur buvo pa-
Islopes pinigus.

Carlins po apiplėšimui tėvo 
Portero Spillman, 55 metu, li
kos suimtas in 40 minutn po 
apipleszimui bankos. Tėvas sa
ke kad nepažino sūnaus nes ta
sai turėjo skepetaite ant veido 
kada i nėjo in 'banka su revol
veriu.

Kokis isz tojo iszgamo isz- 
augs žmogus, kokis do sūnūs 
isz jo, kuris del dolerio dryso 
atkiszti tėvui in krutino revol
veri!!

Kaip mokslaines ir 
szimt-pmcenti- 

niai augina savo vaikus?!
Jaigu tai butu padaręs jau

nas Lietuvys tai laikraszcziai 
sukeltu toki “givalt!“ kad vi
sas Amerikas apie tai iszgirs- 
tn. Bet tai padare szimt-procen- 
tinis Amerikietis apie kuri tik. 
lai mažai apraszin(*j<»-

tosios
bažn vežios ir •F

Popiežius iszsiunte del visu 
kardinolu <<
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**tiu Mados,
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gromata
> F

Mote- 
idant insakytu 

kataliku bažn y ežiu 
vyskupams ir kunigams žiure-
ti kad ju parapijonkoH — mote- 

’ męrginos nepaikautu 
glindomis ir mmesziotn trumpu
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NAUJAS CHICAGOS
VYSKUPAS.

Sheldon MunsonKunigas
Griswold likos iszrinktas nauju
vyskupu Episkopolines diece
zijos ant Chicagos in vieta mi
rusio vyskupo Andersono.

TEIP YRA.

— Ko tu Jonuti teip užsi- 
inislines? Turi boti linksmas, 
juk mudviejų bus po nedalei 
szliubas.

— Ka po velniu ne mislit 
mr turiu pinigu užmokėt už 
szliuba, — mielinau nuo Petro 
pavogt, o tas bestije szendien 
baksėti užrakino.

t. pxe v h,.«’ j ■ , l 4 < j,<n* f •«. . , « .e>* w-4<i '<

* i • • * * ’

ežio norėdama s
lanti ji ant žemes, bet suspaus
ta didžio gailesczio griuvo pa
ti ant kimo jaunikaiezio ir at
liko ant vietos.

Taip tai užsibaigė savo var-

lrt )n"’ A. RAMANAUSKAS I 
< LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Uoli Telefonas 143U-R

■ h
H
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bet jo akis- patraukė sena bo 
bn, kuri su visu smarkumu už
puldinėjo ant karalaites, Ka
ralius bego jos gelbcte, bet gus tic du myleniiejai, o ruseh 
geltonas Nyksztukas buvo už 1 kaito dažinojusi tai, gailavo ir 
ji greitesnis^ Jis isztrauke Jca- į graudžiai 

tinia dukterį vanlu Ti|iitubele. rida i te isz

.vvi bet buvo labai, pasiputusi .ir

Nyksztukas
i
ton, Pa. Iszvažiavus rasziau in 
juos keletą laiszku bet. atsaky
mo negavau. Abudu paeina isz 
Tnragcs apskr., Nauiniesczio 
Parapijos. .Jei pats esat g; ............... .... _ __ __
arba kas ka apie* juos žino ma-. ant kiekvieno žiurėjo rfu panie- 
. 1 •, x •----------------l.j ! X------------1.... • • • *. • .. . 4 .

už k a busiu d e-

negavau. Abudu paeinu isz 
apskr.,

Parapijos. Jei pats esat

——■ ■ ■ I *
♦

Labai senei viešpatavo vie
na karaliene kuri turėjo, viena-

I 1 ' ' r I

‘ Tauta bele buvo labai graži

lonekiti* atsiszaukti žeminu pa 
dėtu adresu 
kingas.

Mr. Frank Stilus,
2518 W. 39th Pl.,’

Chicago, 111.

kinimu. Nors karaliene labai 
v<- 

, bet nelaime, daugiau 
kaip dvidoszimti karalaicziu

' geide regėti savo dukterį 
(B. j dusia

Jeigu kam yra reikalingus 
pus-anižis žmogus ant faunos 
už darbininką tegul rašo pai 
Antanas Vasalaskis, H Ej 
Hartford Str., Ashley, Pa., ku
ris sau vėlina dirbti ant far- 
rnos iszdirbes 29 metus kasyk
lose.

J

Asz, Martinas Kupcziunas, 
pajeszkau Mikola Naudzuna. 
Jis paeina isz Trakiu apskri
čio, Žcžmaru valscziau, Bal- 
cariszkiu Sodžiaus arba kai
mo. Kas ka apie ji žino arba 
pts tegul atsiszaiike sziuo ad
resu :

Mr. M. Kupoziunas,
224 Ohio Ave., 

Shenandoah, lleigts, Pa.

w 
f

(lt.

Si

KARALAITES

v verke ant juju ne?
; Motinos glėbio Ir laimingo likimo. Negalėdama 

dingo nežino kur.
Toj paezioj vaiauuoj Kara- uaryii iszpraszo nuo garai oi 

liūs pasijuto lekantis ant oro' kad juos permainytu in du M « • • J t I ■ t • • •

nieko dauginus del ju gero pa
roj paezioj valandoj kara- daryti iszpraszo nuo gamtos, ’ r • i i t . . > • a » • a

si spiri i:
Pustiniu • Deive ji pamylėjo, 

buvo in jh insimyleje, bet Tau- todėl ir pasiėmė ji siu savim.

bet nelaime

per kokia jam nežinoma galy-įpainios medelius, ka ir szen 
be, priesz kure jis negalėjo at-j diena, vienas kita savo .*<zako- 

mis pasisiekdami gi a m on ėjas.
»<!!W> t «4» iWWifcMill Iiw^ «»4|*W» .

TAI TEISYBE.

Jt

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

0

*

h

tabole mielino, kad isz ju no Isz pradžių ji norojo ji privers- 
vienas nėra vertas pasilikti jos 
vyru.

Karaliene isz rupesezio iv 
piktumo kas link savo dukte- 
ries, sumislino nusiduoti ant 
rodos pas deive, kuri buvo va
dinama ‘ ‘ Pustiniu Deive. ’ ’ 
ta deive ne teip lengvai buvo 
prieinama, nes ja saugojo du 
baisus levai. Nors karaliene 
pasiėmė dideli medėju, su ku- 
riuomi mislino apmalszyt le
vus, bet pirmu negu ji priėjo 
gala savo keliones pamote kei
kės.

Kada ji stovėjo drebėdama 
isz baimes, bijodama kad nc- 
atliegtu prie jos 'baisus levai, 
ežia jai bestovint pasirodė bal
sus geltonas žmogutis ir pa- 

Ak karaliene, kaip
1 Tiktai 

vienas kelias. Prižadėk 
man savo dukterį už paežiu, o 
asz tave iszgclbosiu.”

Karaliene isz persigandimo 
pati nežinodama ka daro pri
žadėjo nyksztukui savo dukte
rį už paežiu. Kaip tik ji pa-> 
dare prižadėjimu tiiojaus pasi
juto bestovinti savo palociuje. 
Ji pamislino nesakyt savo dūk*, 
terei apie prižadėjimu, isz ko 
buvo kas diena labai nuliudu- 
si. •

Duktė patemijusi motinos nu
liūdima, ir negalėdama dasiži- 
note motinos nelaimes, pasiri- 
žo pati nusiduoti pas 
niu Deive” ant rodos.

Ji teipgi pamėtė savo medė
ju kuri buvo pasiėmusi del ap- 
malsziniino levams, jau iszgir- 
do levo baisa ir buvo didelio
je baimėje, kad sztai pasirodė

rupesczio

Bet

szauke: ‘ ‘ 
tu iszsisaugosi levu? 
yra vienas kelias.

4 4 Pusti-

I

SUŽIEDOTINIS.
Karalaite lleana isz Rumu- 

neseniai lankėsi su 
karaliene motina, ‘bus suriszta' nyksztukas, ir pasako jei apie 

27ta Apri-, motinos
rafn Aleksandru isz Jaudamas kad ji iszpildytu ga

u įjos kuri

moterystes
< r 
*->

mazgu
liaus su
Hochburgo, sūnūs kunigaiksz-
ezio isz Pless.

prizą dėjimą, re ik a-

vo prižadėjimu jeigu nori nuo 
levu iszlikti gyva.

Karalaite būdama didelioje 
baimėje prižadėjo nyksztuko 
reikalavimu iszpildyti, bet isz 
d įdėlios baimes ir pati apalpo. 
Kada ji atsibuvo ji rados be
gulinti ant savo lovos, o ant 
jos pirszto buvo užmautas žie
das isz raudono plauko, kurio 
nuimti nebuvo galima.

Tautabele dabar pamate,, 
kad jei nėra kitokios rodos isz- 
sisaugote nuo nyksztuko, 'kaip 
turi apsivesti su vienu isz ga
lingu karuliu.

Ji apsirinko sau už vyra ka
ralių Aukso Kasyklų, turtin
giausi ir gražiausi už visus ki
tus karalaiezius. Paskyrė die 
na vinezevonps ir pradėjo 
rengto svodba.

Atėjo diena svodbos ir jau
navedžiai rengies in bažnyczc, 
kad štai nežino isz 'kur užva- 

Varteme ant visu pusiu, akai- žiavo ant karaliszko dvaro sė
tom atvietoja ant galvos ir pa- na boba inšisedusi in medini 
didijanti stiklą, bet nieko ne
galėjome suprasti ka tamista 
paraszoi, tiktai tavo varda ir 
adresa. Patarėm eiti in vakari
ne mokslaine mokytis o no ko
respondencijos raszyti.

ATSAKIMAI
........ .. . ..4h, .- ■■■■

Westboro, Mass. — 
sz.lkai yra daromi per 

silk

t i su pi ktumu, bet negalėdama 
nieko padaryti pradėjo su juo- 

gražini, pasiro
dydavo ji jam persimainiusi 
ant gražios karalaites; tik ne
laime, kad kojų negalėjo per
mainyti nes kojos vis pasilik
davo kaip visztos ir isz to 
karalius ja pažindavo. Jis ge
rai žinojo, kad galybe deives 
negal atsispirti, todėl jis nu
davė, kad jis ja labai myli.

Viena diena deive paėmė 
karalių in karieta pasikėlė ant 
oro ir loke in palociu kuris sto* 
vėjo ant mariu salos. Kada jie
du loke karalius pamate savo 
mylima, karalaite sedanezia 
gražiame sodo kuris buvo ap
vestas auksztu muru. Karalai
te pažiurėjo auksztin ir teip
gi pamate karalių sėdanti su 
deive. Isz to matymo net ap
alpo, rnislydama, kad karalius 
yra del jos veidmainis.

Deive isz pradžių labai ser
gėjo Karalių, 'bet frtegedama, 
kad jis niekur nebėga pavėli
no jam pasivaikszczioti ant 
salos ir in pamarį nueiti. Vie
na diena, kada Karalius vaik- 
szcziuojo pamariais, pasirodo 
jam rusei kaili*, kur pasisakė 
esanti nevienoka Deives ir Gel
tono . Nyksztuko, ir prižadėjo 
duoti jam pagelba del iszgel- 
bejimo Karalaites.

Karalius prižadėjo 
klausyti ruselkaites ka tik ji 
jam prisakis. Ant jos paliepi
mo sėdo jis ant jos žuvines uo
degos ir jie nuplaukė toli per 
mares.

Už keletos valandų jie pri
plaukė plieno rauni apvesta 
palociu, kur Geltonas Nyksz
tukas laike Karalaite nelaisvo
je. Nuo mariu nebuvo muro ir 
buvo galima inciti in Nyksz
tuko sodną. “Jus turit pirmu 
pergalėti nevidonus, o po tam 
atrasit Karalaite,” kalbėjo

mi apsieiti net i

visame

vadinamas
•kurios yra augina- 

Kinuose, Japanijoi ir k i-

l 4

C. P. 
Tikri 
kirmėlaites 
cacoons’ ’ 
mos
tur. Bet šiądien, per visokius 
iszradimus ir maszinas, komi-* 
kai išrado, kad szilka (pana- 
szus in szilka) galima daryti 
isz blekes, žolių, ir kone isz vi
sokiu augumeniu, kuri vos ga
lima atskirt nuo tikro szilko, 
jeigu žmogus apie tai nežino.

(’has. K. East St. Louis, Mo. 
— Tamistos<daneszima sugra
žiname. Reikėjo da paraszyti 
skersai gromatos o tada tikrai 
butu “cross word puzzle.”

vinezevones ir

cross > >>

J e va D. Wilkes-Barre, Pa.-- 
Prisiiui»kite tamista savo sv
nas maldaknyges o bus apda^ 
rytos. Apdarome visokes kny-

4gus.
Į.^l. II *— '■ ■ »■ II * I H f ....... - '

ABUDU TOKI.
....... „Aw. nu

Pati:— Mano Juozai! Tu vo
lei in karozema! Tai dyvai
kiek* kartu sugryžti isz kareze- 
mos “vakare,”

w *
tai jau buna“vakare 

rytas.
Pats:— Teip. Bet už tai, ka

‘ ‘ rytmetįda tu isz lovos keli 
tai buna vakaras...1J

v

pamate

lovfi kuri trauko pakinkinti du 
kalakutai: “Susilaikyk Kara
liene ir Karalaite,” kalbėjo se
na ragana, “Asz esmių Pūsli
niu Deive, asz nopavolinu su
laužyti prižadėjimu duota ma-

na ragana

no drungni Geltonam Nykštu
kui, kuris kaip jumis yra ži-
nomas, iszgolbejo tave ir mo
tina nuo levu.” •

Karaliene ir karalaite neži
nojo ka ant to atsakyti, bet 
Karalius Aukso Kasyklų buvo 
labai piktas ir prisako senai,

1'

bobai iszvažiuot kuogreieziaus 
iszdvaro. Nespėjo žodžius iš
tarti kaip uždangalas lovio 
ant kurio boba sėdėjo atsidaro 
ir isz lovio iszszoko Geltonas 
Nyksztukas sėdantis ant juo-
do 'katino. Pasveikinės kara
lių pasisako esąs jo priedu li
ra nk a karalaites prigulinti

4H,

— Badai apsipaeziavai Mo- 
tiejeli?

— O teip.
— Isz kur pneziuki ?

Isz apgarsinimu gazie-
toje. . .

— Bot asz klausiu isz kur 
paeina?

Rodos, bus isz peklos,..i ..inmmib-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY-

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobiliun del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vpseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

I

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

LE DEL KOSULIO.

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 ir perszalinius ir negaliu at
rasti tinkamu žodžiu iszaiazkinti koki 
stebėtina palengvinimą apturėjau nuo 
tokios gyduoles ir turiu pripažihti 
kad yra tai geriausę 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, • diegliii ir skausmu sąnariuose 
ir kauluose. Gvarantyti ir parduoda-
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PAIN-EXPELLER
O r » .RFC O 5 ♦ •a

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokume 3-czia procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procentą prlde- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

► »
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Naudokite Plaukiniai fcruo t 
Skaudamų Muskulu 
Pergalimų 
Skausmų Krutbt8)e 
Sustingusio Sprandą 
Pečių Skaudčjlmo . 
lislnarinlmų Ir 

liaitemplmų 
Neuralgijos

Peraltllčrlnklte. kad raunat* tik- 
, :i INKARO vabbaienklla l_ 

pakelic pa delbia Jums apaiaaujroti.

liBI m M1 K V| MMkl 
INKARO vabbaienklia ant

Knvffutd, kurlojt paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely ataJtlklmy, pri-

....... ..... .... 9 .. .-y—

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mabanoy City

♦

K. RĖKLAITIS
__ Lietuviszkas Graborius _.

Karalaite,” 
ruselkaite. Imk szita karda su 
kuriiiomi viską pergalėsi tik 
saugokis kad karda neiszleistu. 
mei isz ranku.”

Karalaitis padekavojo rusel- 
kaitei, ir nuėjo pilnas drąsos 
ir pasiszventimo, turėdamas 
vilti iszgelbeti karalaite. Kaip 
tik jis atsitolino keletą žings
niu nuo mariu tiiojaus puolė 
ant jo szeszi dideli smakai, bot 
jis juos tuojau su kardu pas
veikino, ir tie visi atliko.

kDar paėjės gala paregėjo 
Tautabele sedanezia prie szul- 
nio ant murmurinio suolo, ji 
buvo nubalusi ant veido ir ap- 

Kaip ji paregėjo 
Karalaiti paszauke su iszgas- 
cziu “
miu nekalta.” Karalaitis klau
pė prie jos keliu ir siek paim
ti ja už rankos bet nelaime 
tuomi sykiu iszpuole jam isZ 
rankos kąrdaš. Geltonas Nyk- 
sztukas, kuris tūnojo pasislė
pęs už krumu ir ant to visko 
temino prišoko greitai ir nu
stvėrė karda. Jis gerai žinojo 
kokia galybe turi tas kardas.

“Dabar,” 
kas in Karalaite.
mano

nurodymai naudojimui PAIN- EX- 
PELLERIO daagely ateltlklnit). pH* 
dedama prie kiekvieno* bokutU.

Paraiduoda vboaa valatlnlM 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima uialaakyti ata&ai U

Mm RICHTER C/ COft 
BIRRY ANO SOUTH FIFTH SVW 

BROOKLYN, N.M
M

KILLS PAIN* 1n

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Prici- 

. narnos prekes.
516 W. Spruce Str 

Telefonas 149
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA,

••

PA. Ii

T

ir
nauju 

iszradimu 
stebėtinu daUk

j
i Kožnam
i siusim 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite
daug

1 DYKAI
IYU41UU11 pri 

i siuaini labai

I tu. Raižykite tuoj indedami,kelias 
i sztatnpus del persiuntimo. Adresas

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

Chicago, 111.

si veikusi.

nežudyk manės asz es-

kalbėjo Nyksztu- 
Asz turiu 

prieszo gyvastį mano 
rankose, bet asz galiu gyvastį 
jam dovanoti jeigu tu prižadi 
tiiojaus pasilikti mano pati?
“Nopasižadek mano brangi 

szauko 'karalaitis.
riaus numirti tūkstanti kartu, 
negu tave regeti motore tokio 
baisio žverio!”

Indukes tokiu

“Asz gc-

iszniekiniinu, 
Geltonas Nyksztukas isz visur 
pajiegvC smeige karalaiczini m 
szirdi su Ikardu. Karalaite tai 
regėdama puolė prie karalai-

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

I Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del

T 31

.      -      —T--~
Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKT0KITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauja sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikucziai del gy
dimo visokio kosulio, 
kurie koneziu nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras palo-, 
ngvinima vartojant FLAXINE 
gyduole. v

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute
Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

visai

J i gali

Tie

! Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 

1 kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausme galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

I — ...... ...■■■■...... .............. ...... . ................

SI,000 TIK už SO 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 aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu li<u ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekancslu li
gų : viduriu užkietėjimo, skilvio ne- • 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(aathma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiiJmosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atslunak 60c. tai gauti 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 36c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu- 

Isu Nervu Preparates užbėga tai li-

kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku i

till

'Ki

iv

4:ii

" 711

Puridduodu Aptiekojc pas:

W. J. MILUS
Centre & Cetawiaaa Sta., 

MAHANOY CITY, PA.

|gai kelia ir suteikia žmogui ramu- 
pna. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knyga kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKATTIS,se.
26 QiU«t PptncerpoEt, y, Y.
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Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRAEITES

Verto F.W.S.B. m

ponas in 
klausė

— Ko-gi ezion 
Varszava pribuvai 
gaspadine L 
grauždama.

— Turi mieri ineit ant ap
likacijos in biurą — atsake už 
mane mano draugas.

— Klausyk Kazyti, — tarė 
atsikreipdama Ln vyra, — rei
ke jam <la padėt, turi apie ji 
praneszt musu prezesuj o jaigu 
tu ne tai asz pati eisiu... .

— Bet brangi... kas taip 
taigai ir priverstinai kad jau 

pati nori eiti...
— Mano Dieve, kokis tu ne

skubus Kazvti! 
v 

Vladislovai, jog 
vra aniuoliszko 
gus, mokintas, 
mielas, mylintis, liet skubus. .. 
kaip sliekas...

— Gerai, gerai jau asz pa
sirūpinsiu jaigu bus galima — 
kalba vyras pasikeldamas nuo 
stalo ir — bucziuodamas ranka 
ponios Klementinos, — 
laik ant manės laikas.

— Kaipo ir ant manės! — 
paantrineja ta pati darydamas 
Tamoszius.

— Galite 
nepaisaneziai

if
gardžiai sukarelus

I

m
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MILŽINISZKAS AKMUO DEL MUSSOLINO STOVYLO.
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Žinok ponas
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UŽMUSZE BUVUSI 
AMERIKIETI.

Praneszama, kad Sausio me
nesio 23 d., vakare, atrasta 
negyvas kambaryje pilietis P. 
Sadula (isz Suvainiu kaimo, 
Kupiszkio valscziaus). Jis li
jo moteris nužudyti abudu. 
Jam ir jai kulkos insmeigta iii 
galva.

P. Sadula ilga laika gyveno 
Czikagoje ir dirbo pirty prie 
Halstedjr 14 gatves. Vėliau, 
pagryžes Lietuvon ir parsive
žęs pinigu, jis apsigyveno Su
vainiu kaime, insitaiso puikius

ko, kad daugiausia tu atsitiki
mu invyksta Italijoj, kad nors

I

PROBLEMAI
— .

VETERANU NATURA- 
LIZAVIMAS.

---------- i
Klausimas į Asz tarnavau| 

Sųv. Valstijų armijoj laiko pa
saulinio karo. Tuoj po karu 
asz iszvyknu in Lietuva kur 
iszgyvcnau net iki 1927 m. 
Kaip ilgai turiu laukti pakol 
galiu tapti Suv. Vklstiju pi- 
liecziu?

Atsakymas — 
greso priimtu instatymu po 
kuriuo prezidentas pasirasze 
Kovo 4ta diena,' 1929m., pa
lengvintas naturalizavimas at
eiviu, kurie tarnavo Amerikos 
armijoj ar laivyne per pasau
lini karu ir kurie dabar gyve
na Suv. Valstijose, atnaujintas 
dar dviems metams, 
ateivis buvo garbingai paliuo- 
suotas isz 
paduoti 
szyma, 
ti “pirmu popieru

? ; -r-r

t. ill — -

Asz tarnu v

ir Lenkija, Graikija, Czekoslo- 
vakija, Portugalija, Francija, 
Turkija, ir Jugoslavija seke ta 
pvyzdi. 70tas Kongresas pra- 
szo prezidento, vesti sutrtis su 
visoms szalims,” su kurioms 
tik neturimo sutareziu” 
pinant, kad asmenys gimė Suv. 
Valstijose, bet kuriu tėvai vis 
yra svetimtnucziai arba natu- 
ralizuoti įpiliecziai, negali bū
ti suimti tu szaliu militariszkoj 
tarnystėj, jeigu tie asmenys

su
upini-
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iszbus tose szalyse tik d vie jus
■ ■ ■

J. K. Brooklyn, N, Y. 
Sulyg Kon-

• | motus. Sutartis su Czekoslova-1 trobesius ir supirkęs ūkio pa*»

TARADAIKA 
■

- • -------------------- ------------------- ■ . ■ ------------------------ ■

Kur ten Ohaju jo, i 
Vienoje didelėje apygardoje 
Taip bobeles pasigėrusios 

siunta, 
Jog kaip kūdikis spirgsta tai 

nejunta.
Gere kaip sueina, 

Per ka ir kūdikis isz svieto 
iszeina, 

Tokios bo'bos kiaulių neatstoja 
i

H
kija tam tikslui buvo užbaigta.

— F.L.1.8.
" 1 ,l"11 . .. . ............. ............ ... ■

ISZ LIETUVOS
dargus labai gražiai gyveno. 
Kol kas piktadariai nesuimti.
SUĖMĖ KONTRABANDA.
Daugpily suimtas pabėgės 

isz Lietuvos kontrabandistas 
aferistas, kuris Kaunė gyve
no Movszos Kagano pavarde, 
o -Latvijoj vadinosi Girszvi- 
czium ir Debeimanu. Spaudos 
žiniomis, Kaganas Kaune turė
jęs sumokėti už kontrabanda 
10,000 litu pabaudos, nuo ku
rios slėpdamasis jis be doku
mentu pabėgo in Ijatvija. Kiek 
ankszeziau jis esąs Sziauliuose 
apgavės Birutes” fabriku. 
Be to,

»■ Ira

M

" HH

Sztai milžiuiszkas pamatinis akmtio sverentis 86 tonus, 
stumiamas ant vietos kur prasidės statyti augsztas stovykla 
ant atminimo Mussolino. 

_.-l - ■ - . .............. ........ -. ......  ..

mote re adei i o svieto, kini ži 
nojo apie tai jog 
puikiai graži ir 
idant visi apie tai žinotu.

Moki ponas eiti su pana 
paranke? — klausė manes 

įsibėgdama isz pakajaus kuria
me rodėsi ir užsimaudama 
pirsztinaites. — Praszau tavęs, 
palaikyk man parašomi.

— Kalbek-gi ponas Vladis
love, ant Dievo judinkis.. . Na, 
moki ar nemoki, bet vedei ka
la nors paemes in paranke ko

kia pana?
Ne,
Na, 

ezion

m

si! u eit — atsake 
gaspadine. — 

Ponas Vladislovas eis su ma
nim in miestą... Nebucziuok 
pones in ranka kaipo mokyti
nis, invales pasikloniot. Tik tu 
liažiurek Kazyti, kaip jis iia- 
vatnai pasirodęs, ne teisybe?

gal paskutine nlada — 
iieužgana<li'iitas

mano draugas.
Taip, taip, nes poniszkos 

mados. Dovanok, gal but, jog 
esi labai meilum ir Lszmintin
gu vaikinu nes kaip temiju tai 
mėgsti red i utis suvis nava t na i. 
Nedunksos ponus,- asz-kožnam 
myliu teisybe pasakyt in akis 
o ne už akiu. Žiūrėk kaip mano r 

gal
cr 
n

Pa 
atsa ke t uom

Kazimieras pasirodęs, ka, 
ne puikiai? O reike žinot jo 
tai pagal mano iszparandima.

sau in biurą, ko-gNa, iekite 
laukele!

— Vladislove, ar • 
restauracija po aukso kriausza 
ant treczios, ateit ant piet? — 
paklausė ponas Tamoszius ei- 
jlamas per duris.

— Nesirūpink apie tai, pa
menu gerai vieta — atsakiau

Tuolaik poni Klementina pa
liepė man palaukt pakajuje pa
kol apsirengs. Pasilikęs vienas 
giliai atsidusau, atsidusau taip 
kaip atsidusta tas žmogus ku
riam kokia baisiai didele sun
kenybe nuslenka nuo krutinės.

Jokiu spasabu negalėjau už- 
sistanavyt ir suprast kur esmių 
ir kas su manim veikesi. Ma- 
cziau lyg sziol vi sokes nioteres 
ir senas ir jaunas, linksmas ir 
patoges bet ne viena neiszvere

ežia u Iv

i

s
ji j i patogi ir 
kuri norėjo

— atsakiau.
tai eik-gi isz tos sza- 
po kairei. Sulenki 

pusei. ..
kairei.

rS

lies,
taip deszine ranka ly
gerai. . . eisimo dabar per pa

kelis kartus, 
ponas taip

nesijudink taip labai

kaju, pereisime
Nedaryk
žingsniu,
ir nesvyruok in szalis... galva 
uigsztyn! — szauke poni I£le<

mane

dideliu

ulyczios ant kitos, susilaikinejo 
kas valanda sveikindama pa- 
žinstamus, bet tcmi'jau jog dau
giau paiso apie mane negu apie 
juos.

derėjosi
kromus J

t

Mylima, poni, — kalbėjo 
su linksmumu in viena. — žiu- 
rok-gi koki tai uzarelio žiedą 
radau tarp žoles? Teisybe, poni 
Apolle? Tiktai baisiai ruštus.

Vaikszcziojome po
mano poni ,kuriai ir 

asz buvau pagelboje, lyg pas
kutinėm prie pirkimo visokiu 
tavoru, kuriais vela apsunkino 
mane poni Klementina.

ponas daryti papero-
— paklausė staigai pachio- 

pakeli tabako ant

nei boję, lyg pas-

Moki 
sus ? 
dama digta 
neszimo.

Moku atsakiau dra-
šiai.

Pa i geraim

szauke poni K k 
mo n t ina m u sz t ravod am a 
<aip rekrutą.— Oj, kūdiki 

zerkoln
— kaip vysz- 

. pere, B / 1 I .

rekrutą 
‘ikras! 
kaip tu 
ne!..

tojo pirmutinio 
u Ivežia

1

Pažiūrėk in 
iszrodai

3

Ba kiaule norint savo vaikus 
daboja,

Noriuts keletą tuiį, 
Bet visus gerai prižiūri. 

O- tu netikus boba, 
Girtuokle nelaba, 

Gal netrukus gala gausi.
Kaip g i r t u o k 1 i au t i ne pa liausi.

♦ * ♦
Nekurios Najorko bobeles, 

Paprato prie gazelės, 
Asz ir flnt vieno baliuko 

nulapsejau,
Geras dieneles ten turėjau, 

Muzikantai rože be galo,
Visokiu gerymu ant.stalo 

O buvo puiki ‘besieda, 
Tegul jaja vilkai suėda.

Mat
r

r

Jeigu

u va u laiki

NUBAUDĖ INŽYMU 
ADVOKATA.

Mariampole. — Sausio 21 d.
. m. Mariampoles Taikos 

teismas nagrinėjo byla Aly
taus advokato Vilimo. P. Vi Iii 
mas daug kam žinomas- bu
vęs kunigas, seimo narys, da
bar advokatas.

Isz bylos eigos Taikos teis
me paaiszkejo, kad advokatas 

parusze Apygardos 
• Teisingumo ministo- 

.riui ant Alytaus Taikos teisė
jo Jono Kata liaus skunda. Ma- 
riampoles Apyg. Teismas 
do, kad tas Skundas be 
grindo ir byla pasiimto 
kos teisėjui adv. Vilimą pa
traukti atsakomybėn.

Taikos teisėjas Sausio 21 d. 
pakvietė Mariampolen advok. 
Vilimą kaltininku, o Alytaus 
Taikos teisėja Joną Katilių 
atstovauti stojo Mariampoles 
advokatas Marma.

Kaltinamasis kaltu 
pažino ir pasakė

sz. Mariampoles

Vilimas 
teismui ii

I
•t

■

‘‘Birutes
Raganas Latvijoj reali

zavo padirbtu vekseliu 18,000 
litu sumai.

IR > ŽYDAI BĖGA ISZ 
BOLSZEVIKIJOS.

Kaunas. — Pro Kauna pra
važiavo 10 Žydu isz Bolszevi- 
ku Rusijos. Jie bėga del nepa
kenčiamos Bolszeviku netvar
kos in Kanada. Rubežiui Bol
szeviku czekistai padare jiems 
kratas ir atėmė viską, ka jie 
turėjo.

M

ra-’ 
pa- 

Tai-
H

armijos, gali tuoj 
natūralizacijos pra- 

nereiks tokiam iszsim- 
ir nereiks

pristatyti gyvenimo vietos da- 
rodymus kaip reikalauta nuo 
kitu pilietybes kandidatu.

* * *

ISZDEPORTUOTI ATEIVEI 
NEBUS VĖL INLEISTI IN 

SUV. VALSTIJAS.
Klausimas —

nai inleista in Suv. Valstijas 
ir mano viza iszsibaige pabai
goje szio menesio. Kelioms sa
vaitėms atgal isztokojau už 
Amerikos pilieczio, ir mes ren
giamos vykti in Kanada, kad 
gryžtant atgal in Suv. Valsti
jas galccziau būti inleista nuo
latiniu apsigyvenimui. Ar pa
ariate dabar vykti in Kanada 

arba dar laukti keliu menesiu?
P-ia S. ir. Plint, Midi.

Vaitonis atgal isztokojau

i

garnys dovanele atncsze, 
Tai daug svecziu suprasze,

Ir vyru,
Ir mergų, 

Gere ir uliavojo, 
Kol nesusidudojo. 
Tai bent 'baliukas, 

Nepadarys tokio bile kas.

BAISU!.. .
Grabauka. — Krosnos vuls., 

Mariamnoles apskr. Szio kai-

■r

neprisi- 
ilga kalba. 

Baigdamas savo kalba, prasze 
iszteisinti. v

Advokatas Marma isznagri- 
nejo skunda ir praszo kaltl- 
namaji nubausti.

Taikos teisėjas paskelbė 
sprendimą: kriminaleje byloje 
advokatu Vilimą pasmerkti 3 
sa n v ai t ems kale ji m o.

KA TIK SAVO KIAULES 
NENUPIRKO.

Kaunas. — Ugmerges pi. gy
vuliu rinkoj Juozas Naudžius 
gyv. Garliavos valscz. atsive
žė parduoti kiaulių. Jonas Mi
kalauskas isz to pat kaimo be
dorodamas kiaules, pripažino, 
kad viena esanti jo kiaule, ku
ri nesenei buvusi pavogta. Ve
dama kvota.

NUO TILTO IN UPE.
Luksziai. — Szakiu apskr. 

Nesenai vienas Zyplių dvaro 
na uja kiny s, pa r va ži uodamas 
isz Szakiu namo, Luksziuose, 
netoli tilto, nuvirto nuo kelio 
su vežimu ir arkliais ant ledo 
in senosios Siesarties upes va
ga. Arkliai, virsdami kits ant 
kito, vienam sulaužo szonkau- 
lius. Kolei iszeme inlužusi ark
lį, iszejo valanda laiko. Sužeis
tasis arklys po poros valandų

I
KIEK KAINAVO BRAZILI- 

' JOS EMIGRANTU
ASZAROS.

Rokissikis. — Nuo 1929 m. 
Balandžio 30 d. iki Gruodžio 
20 d. vien tik Rokiszkio vals- 
cziaus Brazilijos emigrantai 
iszloistuvems iszleido 8,700 li
tu. Emigrantai visados iszva- 
žiuoja apsvaigo nuo alkoholio. 
Kai kurie žinovai tvirtina, kad 
per iszloistuves suvartojama 
5—6 pusbuteliai valstybines, o 
cukrines nąo 20 iki 50 goreziu.

JAU TRECZIAS SZUVIS 
PRO LANGA.

> Sausio 18 d., vakare (tanta
lu km. Telsziu valscz. nežino
mu piktadariu pro Įauga per-

Martinkus. 
Szuvis paleistas isz medžiokli
nio szautuvo.Ligoninej^ operuo

k a nors 
moki, turėsi'but man ponas pa. 
maezyje. Kazimieras daug isz- 
i ūko o ir pažinstami mus ima 
nuo
kasztuoja. Matai ponas Vladis
love,

jog

manos, daug pigiau jiems

galima man apraszyt viso j įu1.os 
mano 

miesto Varszavos su 
gražia motore. Mislis apie insi- 

jaja,

mano

mylėjimą in ja ja, ypatingai 
kad buvo vyruota, ne nepasto-

asz esmių praktiezna mo- 
moku viską; mano konfi- 

arsingas cieloje Varsza- 
ejimoiVoje, kaip busi pas mane vaka

re Nedėlioję duosiu tau pamė
gint.

Sztai taip originalnu spasa
bu svietas Varszavinis atidarė

:o galvoje mano. Skaicziau asz mnn sav0 vartus.
iki tam laikui jau ne mažai ro 
man su, žinojau jog vra tame

atitiksi <]aiyke kokios jausies tarp jau-
nu žmonių, laikais navel misli- 
nan apie kokia dievduote bet1 
szirdis mano miegojo visiszkai ‘ 
ir jauslos nebudino jos. Pame
nu laikais keturiolikos metu I 
Jadvise, duktere burmistro isz 
Chmelninko, tamsiai raudonoje 
szlebukeje stojosi ne karta 
priesz mano akis kada negalė
damas užmigtie mislinau apie 
viską bet pamatęs jaja isztikro,* 
su mažom lyg perpjautom aku
tėm, su g 
veidu, su 
raudonom

eltona uosiu ir placziu 
rankom lyg vėžiai 

, geso pas mane jaus
lus meiles ir paliaudavau mis- 
lyt apie meile.

Veliau-gi užimtas buvau per 
cielus metus mislimis apie gy-

In kėlės dienas pasilikau loc- 
nastis ponios Klementinos ku
ri mane musztravojo su nenu- 
ilstanczia kantrybe nes turėjau 

i būti tylinti auka visokiu jos 
noru ir užmanymu. Apart szal- 
czio szirdies ir kytriai paslėp
to prielankumo tos ponios ap
teikta buvo ypatingiausia do
vana ouergiezno paėmimo po 
savo valdžia savo aukos. Drą
si uparna o priek tam motore, 
pataiko isznaudot ta pergalėji
mu pirmiau negu užkluptas ga
lėtu pasistatyt ir atspirt, prisi- 
szatikdamas iii pagelba civiliui 
drąsą. Jaigu negalėjo priverst 
rūstybe,

;{£ * *

Skulkino dvi mergicos in vai
kina insimylejo,

O su abiem paeziuotis negalėjo,
Viena turėjo duoti 100 doleriu 

atstampos,
Tai yra, dėl merginos kitos.

Kada vaikinas apie tai 
d a žinojo,

Abidvi mylėti atsižadėjo, 
Puikiai padarė vaikinas,

Taip kaip kitados Salamonas.

* * ♦
. Daug žinau tokiu moterių 
Ka vagia daigius isz sztoru 

Nueja neva ka derėti, 
O žiuri kad ka nugriebti.

Vagia nuo buezieriu, 
Ir nuo sztorninku, 

Ir tai vagia ceikius, 
Visokius niekus, i

Neviena vagiant suseka, 
Ir uždaro in lakupa

. Bet gėdos neturi,
Kaip paleidžia vela žiuri 

Kad ka pavogti, 
Be pinigu nupirkti 
Jaigu motina vagis, 

Tai isz vaiku bus ne kas kits.

3

lyg sziani laikui manyje tokios venima Varszavoje, apie kelio- 
Tokiam miestelyje

Chmelninkas knygos buvo tuo
laik retenybe, galėjau apsi- 
szvietinet tiktai istorija ciehi 
svietine, kurios trys tonai liko- 

» o isz kurios geismai 
mano misliu sieke tokiu pa
veikslu kaip Aleksandras Ma- 
kedonskas, Amini balas, ( ’eže
ras arba kaip Newstonas ar Ga. 
lilejuszas. Provincijose iszsito- 
buliname vėliau o 
galinezius atiduoda ten 
galineziui žmoniszkiino — sie
kiame labai augsztai!

Vienok neguliu užgint 'jog 
tas užsiėmimas manim per jau
na pone <ladavinejo man nepa
prasti nos puikybes. Vesdamas 
jaja prie savo szalies negalėjau 
u t sigailet jog nesideda Chmel- 
ninke; musu sekretorius viena
tinis Lovelas saloninis, numir
tu isz rupesties puregejas ko

du, ypatingai jaigu dūduosime kios’laimes ir pasivedimo da- 
mitrn ir tiesu jos liemenį, sma- stojau czionais.
guma ir gyvumu kimtejitnu, tai, Tuolaik poni Klementina ve- 
turėsime motere Vamavinc, i

intekmes kaip toji dabar pone 
Klementina, apkurtino ar apra
ganavo, dievaži, nežinau — ne
tekau dabar jokip supratimo, 
jokiu mįslių, stojausi tartum, 
lyg akmenine 
jautimo.

Pasirodžiusi ant iszejimo in 
miestą, netikėtina mano apglo- 
beja da gražesne man pasiro
dė. Jos dideles mėlynos akvs 
turėjo ka tokio navatno, ste- 

pritraukinejanezio 
Veidas skaistus,

stojausi tartum 
figūra

ne. kaip

be jokio po tėvo

poni Klementina mo
kėjo metimu prastu komple- 
mentu duot sau pagelba užsi
spyrime —gatava visokiu prie- 
teliszku prielankumu ir tuom 
tankiausia ingalinėjo nenoriu- 
gus jos paklusnume; — vienu 
žodžiu, buvo tai ypata moteres 
originaluos, navatnos, bet do
ros kuriai daug užmetineta o 
vienok noringai kožnas mate 
jaja salonose. Pripažinsite jog 

kaipo noviciuszas

> i

♦

pataikiau 
ant geros mokslai nes.

Toliaus bus.

buki ingo, 
prie saves, 
gražus, nosuko vidutine, biski 
užriesta in virszu, koloro buvo 
jos kunas puikiai gražaus, kaip 
sako kraujas pienu maiszytas, 
plaukai szviesiai geltono kolo
ro kurie susisukę in žiedelius 
n u puolinėjo ant kaktos viskas 
tas taip tiko prie vienas kito 
kad rodos jau puikesnes mote- 
res ant svieto už ja ja nesįran-

romanai nis 
vieta

DRASUS ŽYDAS

— Kuom tu Ickau nori but ?
— Nu, Žalnierium.

Tai baisus daigta

— O kaip tavę neprietelis
užmusz?

— Nu, tai asz busu neprie-

Del kam?
s ?

I

turėsime motore Va marine
*

i

Vyrucziai, jau laikai kiloki 
ateina,

J a i g u u ž mergi na užmokė t i 
pareina, 

Po kelis desetkus doleriu,
O tai tik ant apredalu.

Jan jaigu jaunikis be derybų 
neduoda,

Tai jau didėle gėja, 
Szia gadyne pirkinėti paezia?

Tai negirdėta ajbccze. 
Susipranta pats vyras, 
Jaigu yra politieznas, 
Savo mylima aprodys, 
Ka reikia suprovys.

Kad man to daugiau nebūta, 
Ne viemi pinigu nepraszytu, 
Ba kaip apie tai dažinosiu,

Atsakymas — atidek kelio
ne tik jeigu Immigracijos Biu
ras Wachingtone pailgins il
gesniam laikui tavo viza. Jei- 
£U Tamsta susineszi su Wasli- 
ngtonu ir prnszysi, kad jie pa

ilgintu vizos laika tikime kad 
pailgins. Pasilikti szioje saldy
je be pavelijimo, gales tave 
iszdėportuoti, ir byla, kuri ta
po instatymu Kovo 4 d., 1929 
n., aiszJkiai pranesza, kad vi
ii ateiviai, nepaisiant deporta
vimo priežasties, negales atgal 
gryžti in Suv. Valstijas kuo
met jau syki iszdėportuoti. 
Jeigu jie bandytu atvykti in 
;zia szali, be peržiūrėjimo uos
to, (kitais žodžiais nelegalisz- 
kab) kuomet Ims suimti bus 
nubausti kalėjimu dviems me
tams arba turės užmokėt baus
me isz $1,000., arba nubausti 
abiejoms bausmėms. F.L.I.S.

* *

SVETIMTAUOZIU .AMERI
KOJE GIMUSIU VAIKU
MILITARISZKA T A R 

NYSTE UŽSIENY.
Klausimas — Asz esiu sve

timtautis, bet mano sūnūs, 18 
metu senumo, gimė szioje sza- 
lyje. Jis nori važiuoti Europon 
szia vasara. Ar galite pasakyti 
ar kuomet jis nuvyks in mano 
gimtine ji gales suimti tarnau
ti tos szalies armijoj?

S. B. Albany, N. Y. 
kuomet Suv.Atsakymas

Valstijų Buto Svetimu Reika
lu Komitetas svarstė klausima 
paaisžkejo, kad suVirsz 4,000 
Amerikos piliecziai kas met 
priversti tarnauti svetimu sza- 
liu armijose —
Ujoj ir Graikijoj. Gal tos skait-

.ypatingai Ita-

padvėsė.

Tai kaili gerai iszzlirbsiu.

lynos per augsztos, bet vistiek 
Amerikos pilioeziai, kūne 
vyksta Europon aplankyti tė
vo gimtine turi apsipažinti su 
tu szaliu militariszkais veika-

’ i . i. Ir *

pilioeziai

1 1 " f f ' ____

lavimais. Sekretorius Kellogg

paskelbė

mo pil. Žaliukas Stasys pykosi 
su savo szvogeriu Kazimiera- 
vieziu Jurgiu. Žaliukas, progai 
pasitaikius, puolė peiliu Ka- 
zimieravieziu ir labai supiaus- 
te. Sužeistasis, nugabentas in 
Alytaus ligonine mirė. Žaliu
kas aresztuotas.

NAUJAS PASZTAS.
Sintautai. — Szakiu aps. 

Sziame bažnytkaimy insteigta 
paczto instaiga. Seniau veikc 
tik paczto agentūra. Apylin
kes gyventojai labai džiaugėsi, 
kad savo miestely gales atlik
ti visas paczto operacijas — 
siusti pinigus, užsisakyti laik- 
raszczius ir t.t.

Bet, isz kitos puses, susida
ro sunkumu, nes seniau pacz
to agentūra ir valcziaus val
dyba dirbo viename bute, O 
dabar persi^kyre: valscziaus 
valdyba viename bažnytkai
mio gale, pacztas — kitame. 
Dėlto susidaro gyventojams 
nepatogumas, nes norint atlik
ti reikalus sziose instaigose, 
reikia 'daug vaikszczioti.

NUŽUDĖ ISZ MEILES.
Sausio 20 d. Mitkumi kai

me, Zapyszkio valscz. parėjės 
namo pil. Pijus Poderys pat- * 
me szautuva ir nuėjės ties sa
vo mylimosios Onos Mitkaites 
namu langu ja perszove. P-le 
Mitkaite Sausio 22 d. Kauno 
ligoninėj mirė. Poderys sako
si nuszoves ja todėl, kad ji at
sisakiusi už jo teketi.

e
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TEISINGOJI MERGAITE.
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6 6 6 Tabletai
Pratzaltna galvot skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo pergu
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

du mane vis tolyn nuo vienos 666 teipgi gyduolėse-—gerti ,

* ♦ ♦
' ' S’ 1 ' \ !■ i ’ / 1 I

Sztai kas iSzamukuose atsitiko, 
Viena niergica in ezion atvyko, 
Munszaino galoną užfundino, - - ■ * * ■ >

t— 
savo laiszke Buto Svetimu 
Reikalu Komitetui, sake, kad szautas Juozas

Julyte eidama keliu rado 
peliuką. Jisai buvo neapsako
mai gražus. Tolyn bekeliauda
ma, ji pamate žanogu kurs ėjo 
žiūrėdamas in žeme.

— Tai jisai pamote ta pel
iuką ir dabar jeszko, — pama
no Julyte..

— Ko tamista jeszkoteTe
paklausė mergaite nepažysta
mojo.

t —

fa

•i

' /

Na ir vaikina prisisavino 
Ant užsuku tuoj davė, 

Veselka padare, 
Nežinau ar veseile buvo, 
Ar viskas gal pražuvo.

i
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kasdien Valstybes Departa
mento atyda kreipiama in at
sitikimus vaiku, kurie yra
Ąmerikos pilioeziai gimimu, 
bet kuriu tėvai yra svetimtau- 
eziai, (kurie priverstinai tar
nauja tėvo gimtines szalies ar
mijoj. Sekretorius Kellogg sa-

f

J“

h i 
■V ■f1 i t

t

jant konstatuota, kad pagyti 
nėra vilties.

Sausio 19 d. irgi Telsziu vai. 
keli piktadariai su tikslu api
plėšti perszove in krutinę Pr. 
Katkų, 65 m, senuką.

Peihiko, — atsake nepa- 
žystamasai. 

—t Kokio?
— Dviem peliukais.Vitkui Į/Vll

Julyte isztrauke isz |ki»ze- 
niaus peliuką ir atidavė nepn- 
žinstamajam.

Mergaites, bukite visos to
kios teisingos, kaip Julyte!
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ŽINIOS VIETINES

• — Šubaloje pripuola gimi
mo diena Washington©.
s — Edvardas

KA GIRDĖJO MUSU ILGA
SNAPIS REPORTERIS 

MAHANOJUI.

Girdėjau akyva pasaka 
apie žmogeli, kuris draugau- 

užemo vieta Vlado Moliusziaus je hu kokia tai mergina.
Bražinskas

J i

# >•

SAU LID v i
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Po 
i apie tai girdėjau so- 

bet neturėdamas davadn 
pildys savo užduoti teisingai ir t nieko nerasziau, bet kada pa h- 

apie tai tikrai macziau, tai il
ginus negaliu užtylėti, 
misteruk, “ 
the wise is sufficiąjįt.

kaipo nesziotojas laikraszczio | teisybei
11 Saules.” Edvardas sako ‘buk nei, bet

' kdhiam skaitytojoj pristatys 
' Iftikraszti ant laikų.
, • — Szv. Juozapo Parapijos 
.• Choras, rengia Dideli Baliu, 

Panedelio vak., Kovo (March) 
. 3,1930, Norkevicziaus Saloje.

• — Ona Kurdinskiene, 4.39 
W. Maple luyczios, iszsisuko 
koja puldama ant ledo. Likos 
nuvežta in Ashlando ligonbu- 
to ant gydimo.

. — Ideal Marszkiniu Dirb
tuve, kurioje dirba apie ketu
ri szimtai merginu, yra .užda
ryta nuo 10 Februariaus isz 
priežasties st raiko, nes locni- 
ninkai numusze kone ant pu- 

<so mokeseziue. Darbininkes 
t laikosi druezei ir mano kovo
ti lyg paskutiniam.

.. *— Tie kurio negalėjo va
kar matyti Racziuno paveiks- 
Jus, tai galima da szi vakara, 
Ketverge, matyti ant Norkevi
cziaus sales.

— First National »banka, 
Mahanojatis seniausia banka 
neu&lgio prakles statyti nauja 
bankini narna prie kampo Cen
tre ir Main ulycziu. Nauja ban
ka bus 50 pėdu ploczio per 125 
pėdu ilgio. Kontraktas pastaty
mo naujos bankos jau buvo iš
duotas del Tilgham—Moyer 
kompanijos isz Allentown.

,— Ona, duktė ponstvos Jo
no Urbonu ant Cattawissa uli- 
czids, turėjo pasekminga ope- 
racije ant pendesaitis Ashlan
do ligonbu toje.
r — Seredoje atsibuvo meti
nis parapinis susirinkimas baž
nytinėje salėjo ant kurio susi
rinko daugelis parapijonu ku
rie pasielgė mandagiai. Sekan
tieji likos iszriukti valdyti pa
rapijos veikalus: Petras Dum- 
czikas, prezidentu; Jonas Žer- 
na’uckas, rasztininku; Kun. P. 
Czesna, kasierium. Metine mo
kestis buvo paskirta $6.00.

— Kam niokoti brangiau
jaigu galima geresnes prekes 
pirkti pigiau, tik žiūrėk: home 
dressed szokleris 19c. cielas, 

25c. cielas arba pu- 
25c., razinku be

pork ezops 
scj tauku 2 
seklu .3 8V. 25c., cukraus 10 sv. 
54ę. ir daug kitu nepaminėtu 
prekių. Pristatymas veltui, te
lefono orderius ant pareikala
vimo No. 309J. Pigiausia bu- 
czerne ir groserne visoj aplin-

P. J. Kubertaviczius, 
G00 W. Pine St.,

kine;.

8 V

TEATRAS, DAINOS IR 
MUZIKA.

perstaty-

Kova už Ide-

“Kova už Idėjas”
. mas kuri rengia A.L.L.D. 48 

kuopa, in vyks Utarninke 25 d. 
Vasario, Norkevicziaus svetai
nėje, West Mahanoy St., Maha
noy City, Pa. “
jas” yra veikalas labai gražus, 
pilnas puikiu scenų ir gražiu 
daihu. Apart choro Ibus gera 
orkestrą kuri visame pritars. 
Sale atsidarys 6:30, loszimas 
prasidės 7:30. Tikietu kaina: 
dideliems 75c ir 50c. Vaikams 
25c.’Visi esate kviecziami atsi
lankyti, Komitetas.
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Soj, 
a good advice to 

9 9
I

I
Vienas isz musu biznie

rių nuvažiavo in Filadolfije ir 
eidamas pro dideli kroma pa
regėjo toki apgarsinima lan-

Before going elsworc, to 
, come in and sec

— (pakol pirksi kelnes

*

gC; « 
buy pants 
ours” 
kitur užei'kio in vidų ir pažiu- 
rekie musu). Biznierius inejo, 
bet baisei nusistebėjo kada 
sztore paregėjo tik vienas mer- 

Apie kelnes neklauso, 
tik dūme per duris.
ginas.

Kokis tai sportelis panie
kintas per savo Sziba, anam 
galo miesto užtiko savo myle- 
ma einant su kitu feliu. Tasai 
isz didelio pavydėjimo gerai j 
suteriojo mergina ir norėjo at
imti ziegoreli ir žiedą kuriuos 
jiai dovanojo. Badai mergina 
pasiskundė skvajeriui.

i

Ant. J. Sakalauskas |
LIETUVISZKA 3 GRABORIU3 g 

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

<( F,i i
!

Nolludimo valandoje tūtai- j 
kiam tarianti patarnavime, Pa- { 
Uidojima atliekam rupaatingal i 
ir gražiai. Butita pilnai užga- g 
nUinti.

las Mabanojaua ir Girardvillaa 
jeigu kat pareikalaut mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele-

Uidojima atliekam rupaatingal ;i

>1

*

—Lietuvaicziu, 
ilgio “iszsprogs.

Vienas isz musu pažysta
mųjų turėjo sapna, buk Maha- 
nojni randasi daugel isz Ajrisz 

kuriuos neuž- 
” Badai juju

smicziolai ketina iszdumti in 
Westus. Už tai musu pažysta
mas atėjės in rodyte, melde ap- 
garsyt taji sapna idant kitos 
merginos saugotis panasziu at- 
sitilkimu.

Ana diena ėjau Pirmam 
varde, o kada praeitinejau tu
la narna iszejo dvi moteres 
kaip statines o raudaunos kaip 
rožes. Vos nepergriuvau nuo 
munszainines smarves kuri pa- 
eitinejo isz abieju, 
kad in ta narna
moterių ant girtuokliszku puo
ta. Sarmata.

Girdėjau 
iueina daug

Ketiniu metu Petrukas 
K. melde savo tėvo idant ji pa
siimtu •su savim. Nedėliojo in 
bažnyczia. l’evas prižadėjo pa
imti sūneli, bet ant tokiu isz- 
lygu, kad Petrukas darys teip, 
kaip tėvas darys bažnyczioje. 
Nuėjo abudu ant vėlybu mi- 
sziu, vaikas inalszei sėdėjo ir 
akyvai žiurėjo ant tėvo. Kada 
Valukonis ėjo su gurbeliu 
rinkti aukas, tėvas rodos ka 
norėjo iszimti isz gurbelio o 

“Te-Petrukas užklausė tėvo: 
tūli asz gavau kvoteri, o kiek 
tu iszemei!”
ka, ba sėdėjau užnakalije. Pet
ruko daugiau nemaeziau baž- 
nyczioje.

Jurs truly, Reporteris Ilga
snapis.

— Macziau vis-
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KINAI PERŽIŪRINĖJA AMERIKONISZKA KARI 3Z K A LAIVYNE.
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Admirolas II. K. Tu (viduryje paveikslo) su savo pagalbininkais atplaukė in Ameri
ka peržiūrėt Amerikoniszka kariszka laivyne, po tam iszleke eroplanu in Lakehurst pamatyt 
dideliu oralaiviu ir naujausio sztatno eroplanu.

SHENANDOAH, PA
— Kazimieras Jurkcviczius, 

47 metu, 107 W. Coal ulyczios 
miro Locust Mountain ligonbu- 
tėjo Išliedolio ryta nuo sužei
dimu kokius aplaike laike dar
bo Maple Hill kasyklosia. Ve
lionis paliko dideliam nuliūdi
mo paezia ir du vaikus, broli 
Mikola, Brooklync, N. Y. ir 
seseria Mrs. Dan Coyle Maha- 
nojui. Velionis pergjweno ezio- 
nais apie 40 metu ir per dau
geli metu turėjo buezerne po 
tam buvo angliniu ’kontrakto
rium. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos.

— Aptiekorius p. Leonas 
Kaziunas pirko ana diena nau
ja Chrysler automobiliu.
t Antanas Nedliinskis ,211. 

E. Penu uli. įniro Utarninke 
sirgdamas nuo kokio tai laiko. 
Velionis buvo pavapi jonu Szv. 
Jurgio parapijos, prigulėjo 

Iš
dukteres

parapijos, 
prie Citizens Draugystes, 
liko paežiu ketures 
ir viena sunu kaipo dvi sese
ris Lietuvoje. Laidotuves atsi
buvo Petnyczioje 
nemis apeigomis.

su bažnvt 1- B

Frack vilfe, Pa.—L i e t u v i sz k a 
Parapija rengia priesz-gavie- 
nine Bole ir Szoki, Berkshire 
Saloje, Utarninke Vak., Kovo 
(March) 4, 1930.

Hazleton, Pa. — Nuo kada 
musu Lietuviszka SS. Petro ir 
Povylo parapija prasidėjo, da 
tokio krutėjimo ir darbavimo 
tarp parapijonu nebuvo, pa
kol parapija užėmė kun. Vin
centas Nonorta. Priesz.tai pa
rapijom! i turėjo sunkė naszta 
isz kurios nežinojo kokiu bū
du isz josios nusikratyt. Kun. 
Nonorta pasiraitojo ran'koves 
ir pradėjo darbuotis ir dabar 
viskas eina kanuopuikiauše su 
pagelba geru parapijonu. Jojo 
pirmutiniu darbu buvo paren
gimas didelio Bazaro nuo 27 
Januariaus lyg 1 Februariaus 
kuris nusidavė pasekmingai 
su nauda parapijai nes uždirb
ta pelno 2,000 doleriu ant isz- 
mokejlmo skolų. Musu jaunuo- • « a • «■

n

mene ir nepatingėjo darbuotis 
energiązkai dirbdami draugo 
su seneis parapijonais o ypa
tingai Vycziai. Nuo kada li
kos sutverta Vycziu kuopa, tu
rėjo daug linksmu vakarėliu, 
szdkiu ir pasilinksminimd. 
Kun. Nonarta •' puikei pasako 
pamoskkVs, kurie yra daug 
naudingi del klausytoju ir pa
mokinanti ne tik dvasiszkaij 
bet ir moksliszkaj.

Pavapi joną i szirdingai

ir

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

TIESUS KĖLĖS NEVISUO- 
MET GREITESNIS.

Banditai revolveriu pa
stojo p. Kandrota vietos Lietu
vi biznierių ir atome $.300 pi
nigais ir lailkroduka. Pastojo 
jo paties garadžiiii volai vaka
re, gryžius namo.

Valanda po apipleszimo po
licija aresztavo Juliu Aciu ir 
Klemenca Acevicziu, dede ir 
šunena, ir sakoma pas juos ra
do tuos pinigus laikrodėli.

Julius Actus yra Lietuvisz- 
kas “bomelis.” Savo laiku bu-r 
vo prisiplakęs prie koletą ben
drovių. Jo broliui Petrui ji už- 
bonsavnsiam, kasztavo $500.
Dabar jis jokio užsiėmimo ne
turi, girtuokliauja, valkatauja 
nudriskęs Ir bolszevikinio 
jaus”
be darbo gyventi. Kol tokio ro
jaus nesulaukia, prisieina 
griebtis ret'olverio. Bet tas 
veikiausiai užbaigs nenaudėlio 
karjiera geležine) kletkoj.

Matomai, jis patrauko ir bro-

“TO- 
laukin kada bus galima

nesulaukia, 
revolverio.

lio sunu, ‘Jo m. vyruką, kurio 
tėvas yra geras žmogus, 
savo laiku, iszvjjo broli 
sza isz stubos už namu inžeidi- 

religijo^ ir mokymo 
- V.

ma del 
vaiku bolševizmo.

I

Jjs 
niek-

•k

&&
InlwnaUqiu

NAUJAS ARCIVYSKUPAS.
Kun. Franeiszkus J. L. Beck

man isz Lincoln, Nebraskos, li
kos iszaugsztintas per popiežių 
ant arei vyskupo Dubuque, Io
wa diecezijoj. 
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Eidami mokyklon du ber
niuku priėjo bala, per kuria 
buvo klampus kelias.

— Ebva aplinkui balos, — 
tarė pirmasai.

— Czia daug tiesiau, — 
szove antrasai ir pradėjo ženg
damas klampyne minkyti. Ėjo 
labai isz loto, bet vos kojas ga
lėjo pavilkti: vis klimpo.

Tuo tarpu pirmasai 
balos krantu apibėgo
bala ir pirmiau mokyklon nu
ėjo.

sausu 
aplink

Pigios Ekskurci jos 
Ant READINGO 

Geležinkelio
PRALEISKITE
Washington’s

Birthday

PHILADELHPIA
; VIENA DIENA

Ekskurci ja Subato j
? 22 Vasario

Ekskurcija

$3.25

I

Dubeltavas 
Tikietas

Praleiskite visa diena ir vakaru 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera teatra ir kitokias vietas.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:Š0 
Mahanoy City .................... 6:10
Tamaqua.............................. 6:30
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU 
IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
IN KLAIPEDA

Treczia klesa in viena puže $107.00
Treczia klesa in abi pusi $181.u0

j Turin, trecz. kl. in viena puse $128.50
|Tur. trc. kl. in abi puzi (min) $204.00
Cabin klcsa.......................... $142.50
Už VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metu 
puse kainos.
UŽ KUDYKIUS: Iki 1 metu $5.50.

Valdžios Revenue ir Head Tax 
atskyrium. 

TANKUS ISZPLAUKIMAI LAIVU
STACZIAI ISZ KLAIPĖDOS

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA

ISZPLAUKIMAI LAIVU 
ISZ NEW YORKO

LITUANIA8 Kovo
3 Balandžio . . ESTONIA

17 Balandžio .. LITUANIA
1 Gegužes

17 Gegužes
26 Gegužes . . LITUANIA

POLONIA
. ESTONIA

KELIONE
Del informacijų ir laivakorcziu kreipkitės tuoj pas savo vietos agentus.

/ NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York, N. Y.
Union Trust Bldg. Pittsburgh, Pa.

, tl>> y 1 efrH,, , , „ * f .      „ , „į, a, įį, 

315 S. Dearborn $t. Chicago, III.
616 St. James St. Montreal, Can.

ŽINOMA.

Jeigu kas

GERA RODĄ.
Jeigu katro niekai boba 

tegul iszkepa tai buna labai 
gardi. Juk ir ponai ant Vely
kų bobas kepa ir gardžei val
go ...

Kunigas zokristijoj mokino 
vaikus katekizmo o terp to in- 
kalbinejo nusižeminimą ir kal
bėjo prilyginimą: “
tau duos per deszini veidą, tu 
jam in kairi a t statyk.

— O patarpus mergina sto
vėdama szale kunigo paklau
sė :

TEISYBE PASAKĖ.
Daktare brangus, nuola

tos man skauda galva, pasa
kyk man ponas isz kur tai pa
id na .’

— Bukie ponas > pa kainas 
in deszini veidą ar ir kairi rei-' tai po smert dažinosime, kada 
ke atstatyt!... pjaustysim...

O jeigu kas pabucziuoje j
• • *1 • Si " • • •

Mt!

*F—f)

/•*>** ' dailės, mokslo ir vaizbos menrasztis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsiraszys gaus dovanu

Vienas numeris 10c.

Pasirinkite ka norit: 1)Gražia fontaninc 
plunksna, 2) nepaprasta paiszeli; raszo ir 
uždega, 3) 1 sv. saldainiu dože 4) trejanka.

EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH.
.$12.00 In ten ir adgalios

CHICAGO, ILL.
$16.00 In ten ir adgalios

22 VASARIO
Detroit ir Chicagas du dideli 

Amerikos miestai kuriuose atrasite 
daug akyvu vietų arba atlaikyti 
savo giminines ar patinstamus..

I*z * Treinas iazeis
Shenandoah ...................... 12:15
Mahanoy City........ .. 1:04
Tamaqua ..............  11:09

. Grįžtant: Apleis Chicaga (Cen-, 
tral Station) Nedalioj 23 Vasario 
7:30 valanda vakare Central Time. 
Detroit (M. C. R. R.) Pancdclij 
24 Vasario 2:30 ryte Eastern Time

i

NEDELINE 
4^’ EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
Sl’EClAI.ISZKA 11 ' ' • . j h

Nedelioj 2 Morcziaus 
$4.oo

------- į—n-r mi,- į. r ■ —

Apie dauginus informacijos apie 
vlrsz-minStas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa. 
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332 W. BROADWAY

I

Adresas TARPtNINKASso. boston, mass
Pas mus taipgi galima gauti raižomosios maszineles su lietuviu raide- * 
mis ir kitokiu naujenubiu. Klauskite laiszku indedant 2c stempa.

prie □ Huž- 
kvieczia visus atsilankyti ant 
atehianeziu szokiu, palinksmi
nimu ir 'koncertu, kurio atsi
bus netolimoje ateitije. Neuž- 
ilgio parengs dideli balių ko
kio da nebuvo, o kuris atsibus 
27 Eebruario ant Feeloy sa
les. Bus tai tikrai hietuviszkas 
balius o grajys tikra Liotu- 
viszka orkestrą kuri stilinks- 
mins visus kurie atsilankys.

—Jaunas Iš rupi jonas.
* 1 ■*

§ Mote 1929 pagal apskai- 
tima Kanadinos valdžios, tai 
4,508,808 automobiliu atvažia- . 
vo isz Suv. Valstijų su isztrosz- 
kusiais keleivcis in Ottawa/

Del pardavimo “Latite Shin
gles” kurie gali but pridedami 

nuariu ant iszmokesties, 
Didele propozicija del vyro
kalbantis Lietuviszkai ir Len- 
kiszkai arba tik Lietuviszkai. 
Kreipkitos ant adreso:

rrhe Penn Improvement Co.
, 527 N. Centre St.

Pottsville, Iš.
» ........ .... . ■

I
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Lietuviszki Bonai
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Jei norit pirkt ar parduot
f
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MISS JAPONIETE 
1930 METO.

Mizntani Yaeko, patogiause 
Japoniška mergaite laimėjo 
pirma dovana ir ims dalybas 
svietiszkam konteste 
“ Miss Japan ”. ” 
eina isz turtingos Japoniszkos j Ontario, arba 863,353 daugiau 
szeimynoM. ' no kaip 1928 mete.

kaipo 
. Pana Yaekb pa-

. gaunant gera kaina, raszy-

Dubeltavas 
Tikietas

Muso kostumeriai rekomeTduoja muso banka savo | 
prieteHams I

I MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Fe lend Reserve System 
r , .... — *--------------

i Nori buti ir juso banka. 
1 ’ . I

r Ji žino kaip prigMbeti savo depozitoriams.
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kit del informacijų dykai 
in Dept. 4^^^VS «

Kurt H. Schurig & Co
nn t>’d a a Tiiir a v50 BROADWAY

NEW YORK
Si

I t

Gaukite bankavą knygute saitam banke ir susipažinkite 
jo virszininkais i? ^rektoriais.

JUOZAS MACIEJUNAS
V ♦ ' ,1 Ji

ANTANAS DANISEVICZIA
JOHN J. MORAN
GEORGE OLIVER

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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