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ISZ AMERIKOS!™ VA1£BADU
» » - —

ISZGERE 82 PAINTUKES
MUNSZAINES IN PENKIS 

MENESIUS.
Milwaukee, Wis. — William 

Guinan, 33 metu, iszgere namie 
asztuones-deszimts dvi pa i ni ū
kęs munszaineš in laika penkių 
menesiu bet kiek iszgere isz na
mo tai niekas ndžino.

Jojo pati, 32 metu Janina, 
užvedė teisina ant persiskyri
mo. Motore pasako sudžiui kad 
Williamas tankiai pasiimdavo 
buteli sužavini in lova. Sudže 
davė jai perskyrimą ir prisakė 
vvrui užmokėti 500 doleriu del 
szcsziu metu sūnelio auginimo.

MOTINA PAS KUMUTE, 
VAIKAI SUDEGE.

Roxbury, Ky. — Kaij) yra 
didele kova priesz mirti, gali
ma imti ]>aveizdi nuo .18 mene
siu kūdikio kuris per ketures 
dienas prisilaikinejo prie gy
vasties.

Szeimyna gyveno kalnuose 
atitolinta nuo žmonių. Motina 
mirė staiga mirezia szirdies Ii- 
ga. Kaimynai po keturiu dienu 
nematydami durnus isz kamino,

CHICAGAS UŽPUSTYTAS 
SNIEGU; 20,000 DARBI- 
NINKU PRIE DARBO; 4 

ŽMONIS MIRĖ.
Chicago. — Visas IIlinojus, 

Indiana, Michigan ir Wiskoi:- 
sinas susilankė Kovines snie
gines viesulus kokios nešit ike- 

Chicage nupuolė apie 18 
kaip kur pus-coliu sniego

nys yra 14 pėdu. Miestas priė
mė" 20,000 žmonių prie darbo 
ant nuvalimo sniego. Geležin- 
kelei, strytkarei ir bosai buvo 
sustoja O 
nak vot i 
nes negalėjo

ta

dasiprato kad pas Norris’us ne (urj žmonis 
viskas pa red ko. A te ja iszmusze p(,r visokį

o

DIDELE UGNIS KURI PADARE
4

BLEDES ANT 2,000,000 DOLERIU

i‘4

ŽIURKES SUKANDŽIOJO 
MOTERE ANT SMERT.
Harrisburg, Pa. — Pagal pa

licijos nuomone tai daugybe 
žiurkių turėjo užklupti ant ni- 
gerkos Esteros Bland, 41 metu, 
kuria sukandžiojo ant smert ir 

suradokuria kaimvnai 
grindų kukniojv.

Matvt motoro 
žiurkių nes czeverykas 
arti rankos
baisiai nukandžiotas 
gal ketures dienas pakol ji pa- 
licija >urad<».

ant

trynėsi 
gulėjo 

. Kūnas buvo visas 
ir gulėjo

r*. nuo

SZUO ADBEGO MIRSZTAN- 
CZIAM ŽMOGUI IN

^tTOKLBA.
Milwaukee, Wis. — Nuolati

nis lojimas szunio gal iszgelbe- 
Jo W vast i .Jpyui Lųsbkkui, 35 
metu, kuris likos sužeistas per 
ekspresini truki prie Folson 
uly., ir inmestas in grabe o jojo 

ir szauksmo pagel-

truki prie

vaitojimo
bos niekas negirdėjo.

7ta valanda
prigulintis prie

Apie 7ta valanda vakare 
szuo prigulintis prie Alvino 
Hull lojo be paliovos. Locninin- 
kas iszleido szuni ir (‘jo paskui 
dažinoti kas atsitiko. Szuo nu
vedė ant vietos kur sužeistasis 
gulėjo, paszauke ambulansa ir 
likos nuvežtas in ligonbuti kur 
badai iszgis i>z savo žaiduliu.

New York, 
tomdbile

VIENA YPATA UŽMUSZTA 
KAS 17 MINUTU.

- American Au- 
Association su ri n k o

. žines 1929 fnete buk Suv. Vals
tijose buvo užmuszta per auto
mobilius net 31,560 žmonių ar
ba 12tas procentas daugiau 
kaip 1928 meti*.

Kas septniolika minutu vie
na ypata žuvq automobiliu uo
la imese.

VAIKAI SUSIPESZE, TĖVAI 
SUSIMUSZE IR VIENAS 

NUŽUDINTAS.
Fort Paine, Ala. — Du vai

kai siuupesze už “markelius,” 
tėvai iszgirde vaiku kliksmus 
iszbego laukan pažiūrėti kas 
atsitiko. Ant galo abudu tėvai 
vaiku pradėjo mnsztis su tuja 
pasekime* kad Marion McKin
ney, 26 metu, sudaužo pakau
ki kirviu savo tėvui Jessie, 58 
motu. Abudu vvrai taimeriai.

marbelius

TURTINGAS SŪNŪS NENO
RI SZELPT MOTINA.

Chicago. — 
paliepė Antanui Pung mokėti 
savo motinai po 30 doleriu ant 
menesio ant pragyvenimo. Mo
tina nusidavė su skundu priesz 
sunu idant Jaja suszelptu bet 
tasai isz pradžių atsisako.

Antdiias turi turto vertes ant 
$45,000 o kiti vaikai kuriot tu
rėjo daug mažiau suszelpinejo 
motina. Antanas aiszkino slide 
buk jojo pati jam nepavelino 
Miiszelpti senos motinos jodei 
jai nieko nedavinėjo,^

Sudže Sheridan

duris ir rado ant grindų guliu. 
ežia negyva mot ere o kūdiki 
gulinti szale jos — vos gyva. 
Daigiai grinezioje parodinėje 
kad kūdikis, norints taip jau
nas o turėjo prijautimą jeszko- 
jimo sau maisto.

Kaniūkai alkuniu ir rankelių 
buvo nutrinti lyg kraujui, szle- 
bukes sujuodintos todėl kad ne
gu Įėjo vaikszcziot — slankiojo 
rėpliodamas. Isz stalcziu sze- 
pos iszeme t oriel kas ir stiklus 
nes kūdikis žinojo kad isz ten 
paduodavo jam pieną tai toje 
vietoje jeszkojo ]>aprasto mais
to o kad stalczius buvo per 
augsztai, užlipo ant krėslo ir 
radęs pieno bonka, iszgere. Nuo 
stalo staltiese buvo nutraukta 
ant kurios radosi truputis duo- 
no'J'i r sviesto p J 
kvietku taipgi suvalgė. Kuk- 

laiže vandeni 
isz 'bliudo 

\ arvc,jo ir tokiu bndu iszsigel- 
bėjo nuo budinės mirties beveik 
per ket ures dienas.

kad stalczius

ISZ LIETUVOS
... ........... ■■■*>

4 ’ * . J *1

VĖLIAVOS TURI BUTt 
GRAŽIOS.

Deltuva — Tautos szventeje 
ežia Jbuvo iszkeltuM vėliavai. 
Bet kas isz ju: vienos nuszutu- 
sios, kitos spalva neatatinka 
vėliavos planui, kad to nebū
tu vietos policininkas ir szau- 
liai liepe nuimti tokias ir už 
neturejima sustatyti protoko
lai. Kas neturi tinkamos, ne
reikia ir tokiu. Pažiūrėjęs in

DU LAVONAI; DAKTARO 
IR ZOKONINKES.

Kijevas, Rosija. — Privatisz- 
koj ligonbūtyje daktaro Prosz- 
kov, kuris gydė ligas vaiku, li
kos surastas lavonas daktaro 
su perpjauta, krutinę o szale jo 
gulėjo taipgi lavonas nužu'din- 
tos jaunos zokoninkes isz kitos 
ligon'butes kuri vadinosi sesuo 
Vilhelmina. Pagal palicijos ty
rinėjimą tai turėjo būti mei- 
liszka sutartis atėmimo sau gy
vaseziu.
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DINGO 6,000 MOTERIŲ 
IR MERGINU.

London, Anglija. — Miniate- 
ris Kernui apgarsino laikrasz- 
cziuose buk praeita meta isz 
miesto Londono ir aplinkines 
dingo 3,017 moterių ir apie tiek 
merginu. Palicijai pasisekė su
rasti apie 1,500 dingusiu mote
rių. Mieste Londone kas metas 
dingsta 'daugybe moterių ir 
merginu bet kur josios dingsta 
tai galima dasiprast — paleis
tuviu urvose.

vėliava gali pasakyti, koka Co 
žmogaus patriotizmas.gyvaseziu

isz prie-

žmonis turėjo per
nakt i hoteluosia 
gautis namo. Ke
li et e k o
nelaimes

Mokslaines li- 
biznei sustojo 

ir žodžiu visas miesto kruteji- 
apini re pa’kol neiszsi kas 

isz su i (‘go.
Milwaukee, St. Louis, 
ville Cincinnati, (‘olpmbus, 
Toledo ir Detroitą yra užpns- 
tvti ant kuriu stovi 
automobiliu.

žast ies smego.
kos uždarytos,

Hifell PERSZOVE

mas
Plentai einanti iii 

Evans- 
Colpmbu v

szimtai

S13
H
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“EUROPA

MOKYTOJAS.
Kovo 4 d., apie 16 vai,, Aly

taus apskrities, Seiriju, vals 
cziaus, Vuiniuniu kaimo prad
žios mokyklos mokytojas Juo
zas Leseviczius, važiuodama^ 
su vestuvininkais isz lx>ipalin- 
gio valscziaus, Pasviręs kaimo, 
mirtinai nuszove to pat Pašei- 

kaimo gyventoja Szauko- 
23 metu ant-

UĮ

lapelius ..uuoU. )1|inll|

nioje vargszas 
nuo grindų kuris

MOTINA NUMIRĖ STAIGAI, 
KŪDIKIS GYVENO 4 

DIENS BE MAISTO.
Trvs mažiSimmons, Pa. — 

vaikai Vincento Belhrato sude
gė ant smert deganeziam mime. 
Motinos tanu* laike nesirado 
namie nes iszejo atlankyti savo 
kaiminka, mylia kelio nuo na
mu. Motina isz gailesįies.nete
ko proto ir
Ilarrisburga in 
glauda.

likos nuvežta in 
paikszu prie-

Na kunigėli, jau su- 
s 

uz-

GEIDŽE SUSILAUKTI VISA 
ALFABETA VAIKU.

Chicago. — Uzekas vardu 
Petras Zenczak, nuėjus pas ku
nigą tiksle apkriksztinimo nau
jai gimusi kūdiki atsiliepė in 
kunigą: ”
silaukeme ir litera I). Kunigą 
nesuprasdamas Zcnczako 
klausė ka. tai reiszkia.

“Tai taip, dvasiszkas teveliu 
mat turiu jau vienuolika vaiku 

o man da buvo 
vaiku vardai v ra:

t
lyg Ii ta ros K, 
stokus D, o 
Albertas, Bernardas, Charles- 
as, Danielius, Elzbieta, Fran- 
ciszkus, George, Helena, Izido
rius, Juozas ir Katre.

Kunigas nusijuokęs
“Gerai, labai gerai

garsiai
paszauke:

kada tamista tikiesi daeiti
i i tarai Z? Ant ko atsakė:

o
lyK
“O gal Dievulis duos sveikata 
tai ir užbaigsiu kada visas li
tą ras,”
sis Zenczak.

— atsake szypsodaina-

JUODI KIAUSZINIAI 
ANTIES.

Shorts Mills, M d. — Pati 
Makso Gaiii(*s, auginanti daug 
naminiu pnukszcziu, turi anti 
kuri deda juodus kiauszinius. 
Kiausziniai yra paprasto didu
mo ir juodi kaip anglis ir žiba 
kaip stiklas. Gaines’ieniai kiti 
augintojai pnukszcziu (hidda 
po penkis dolerius už viena 
kianszini ir isz to daro gera 
bizni.

isz
I

LAIVAS “EUROPA” AT
PLAUKĖ IN 4 DIENAS 16 

VALANDAS IR 48 
MINUTAB.

New York. — Laivas 
ropa ’ ’ 
k e in 
Cherbourgo 
16 valandų 
pralenkdama 

las. 1

“ICu- 
draugas Bromo atplau- 
czionais Utarninki* isz 

in laika 4 dienu, 
ir 48 minu tu, 

is “Bromą” per 
Visi 1900 pasažie- 

riai neiszpasakitinai nudžiugo 
isz teip greito perplaukime

minutu 
Brema
48

greito 
Atlant iko jmires.

‘ ‘ Europa”
1929 mete kada ji stato, 
vėliaus visa isz naujo padirbo, 
o kada buvo jojo iszbandymas 
Vasario menesij, užplauki* ant 
piesku isz kuriu likos nutrauk
tas su dideliu

Amerikas stato du naujus 
laivus kurio ketina pralenkti 
szituos du Yokiszkus milžinus.

kone visas sudegc 
bet

ergeliu.

UŽMAUGE DU VAIKUS; 
PER DAUG TIKĖJIMO.

Towanda, N. J. — Mrs. Ma
ine 'Pussev užsmaugė du savo 
mažus vaikus, 4 ir 6 metu am
žiaus Ir butu kitus du užsmau
gus bet vaiku tame laiko nesi
rado namie. Kada josios už
klausta kodėl taip padare, mo
te re atsake: “
liepe juos paaukaut ant Jojo 
garbes ir kaneziu.
rojo už daug tikėjimo ir tankiai 
skaitė biblija.

Dievas man pa-

F) Motore tu-

ADGIJAS SUDAUŽĖ GRABO 
ANTVOŽĄ.

Mexico Uity, Mex. — .Jimu 
Garcia, 24 metu, gyvenantis ar
ti Atzacapotzaico, apsisaugojo 
nuo baisios mirties būdamas 
palaidotas gyvu. Garcia paval
gęs gerus pietus ir iszgeres pu- 

“mire.”
Daktaras pripa'žino kad jisai 
ant tikrųjų yra mires.

Pagal Meksikos papratimu 
nebaszninka ta paežiu diena 
laidoja. Todėl indejo Garcia in 
grabu, nuveže ant kapiniu ir 
jau ketino leisti lavonu in duo-

sėtinai vyno, staigai

<

J. i '

Paveikslas nutrauktas isz eroplano,
s,
ant dvieju milijoii'i doleriu.

New Or lean 
(hire 1dedes

dideles ugnies doku 
kur buvo' sukrauta daugybe'bovalnos. Ugnis pa-

*«
N u-4 (

NUŽUDĖ SAVO VYRA UŽ 
, ŽVERISZKA PASIELGIMĄ 

SU KŪDIKIU.
Turnersville, N. U. —

žudžiau savo vyra ir už tai gei-
” Taip at- 

iliepe Mrs. Graco Daggett atė
jus in szerifo ofisą. Laike kvo
tinio motore kalbėjo tolinus: 
• ‘Mano vyras parojus namo už
sitraukęs gerai munszaine, pra
dėjo su manim |>asielginet 
bjauriai irsti vaikais o mažiau
sia norėjo u'žmuszti su peiliu. 
Priszokau priėjo su kirvuku ir 
uždaviau jam ypa per galva o 
kada sukrito ant grindų, (bi
riau jam su.peiliu iii krutinę. 
Po tam paslėpiau lavonu in 
skiepu ir laikiau lyg rytojaus o 
vėliaus nuvilkau ant geležinke
lio kur ji trūkis sukapojo ant 
szmoteliu. ’ ’

Motore uždare kalėjimo. ■— 
Matvt motore buvo baisiai, m- 
irszus ant vyro kad taip su

džiu Imti nubausta, 
s

v vro 
juoni pasielgė.

VISI SANARIAI NIGERIO 
BUVO SUMAISZYTI.

\\ ashington, |). (1. — Ana 
diena likos užmusztas per auto
mobiliu Edvardas Tabor. Kada 
daktarai daro ant jojo sekcija, 
rado szirdi ant deszines puses, 
kepenis ant kaireses
dali viduriu antdeszines puses. 
Nigeris buvo sveikas ir drūtas 
žmogus ir niekados priesz tai 
nesirgdavo norints dalis jojo 
viduriu buvo nepaprastai su
ma isz v t i.

pusės ir

EKSPLOZIJE GAZO UŽMU- 
SZE 5 ANGLEKASIUS.
Fairmont, W. Va. —■ Kasyk

lose Yukon, prigulinczios prie 
Crown Coal Co., 
kilo baisi eksplozije

MURAI UŽGRIUVO DĄUG 
UBAGU.

Portugalija. -

res
vieziute Kaze;
žiaus mergina.

Isz Visu Szaliu
—....... ♦ '

V E L N E S
MOKSLAINEJE

„ I *

VAIKAI MATE PER RAKTO 
SKYLUTE VELNE JUJU 

MOKSLAINEJE.

Lisbonas,
Beveik visose dalyse Portuga
lijos siautė smarki viešnia su 
perkūnijoms. Be leme senas is- 
toriszkas boksztas likos patai
kintas per perkūną. Daugelis 
ubagu kurie radosi prie boksz- 
to likos užgriauti per plytas. 
Stirytkairiai likos nupūsti nuo 
begiu, stogai nunoHZti nuo na
mu ir, daug 'žmonių sužeista. 
Szimtdi laiveliu likos sudaužy
ti in uolas. Daugelis žmonių li
kos iszgell>eti nuo skenstaneziu 
luoteliu. •

SULAIKĖ KNYGŲ VAGIU
Kaunas. —- Isz Vokiecziu 

knygyno nežinomus vagis pa
vogė invairiu mokslo Icnygu. 
Krim. polio, pastate, kad kny- - 
gas iszvoge žinomas vagis re- 
(‘idivistas Juszkevicziu.s Kle
mensas. Beveik visos knygoj 
rastos. ’ -

JONAS SUJETA
APSIPACZIAVO SU

PANA KACIULONYTI
parapija.

• *
ill*'

i... -#1
H*' 

’<..

Bu relis 
mokslaines

arti

Ravennie, Italija. — Akyvas 
ir negirdėtas atsitikimas atsi
tiko cziunais ana diena, 

vaiku siautė
po pasi baigimui 

mokslo. V ienas isz vaiku isz* 
girdės koki tai baladojuna vi
duryje mokslaines susilaikė ir 
isz akyvumo dirstelėjo in vidų 
per rakto,skylute dažinoti kas 
tai galėtu būti. Vaikas staigai 
atszoko isz baimes szaukdamas 
in kitus vaikus kad ant darak- 
torkos krėslo sėdi kokis tai 
juodas sutvėrimas, krutinda
mas su pirsztu idant vaikai

250 UŽMUSZTA MUSZYJE 
SU BANDITAIS.

Shanghai, Kinai. — Du užim
tai ir penkes-ileszimts Kinisz- 
ku kareiviu likos užmuszta ir 
szimtai sužeista muszyje su 
banditais artimoje Halchow, 
provincijoj Kiangsu. Muszyje 
dalyvavo tūkstantis'banditu ir 
du tukstaneziai kareiviu. Ka
reiviai likos nusiunsti in tonais 
tųmialszyti ir iszvaikyti ban
das banditu kurie žudė ir api- 
plesžinejo toiuutinius gyvento
jus.

Szventažiani
.Fonas Sujdta, 31 metu, suims 
Antano, tarnavęs Lietuviszko- 
je kariuomeiieje nuo 1919 lyflf 
1922 meto, 1 apsipaeziavo sn 
pana Ona Kaciulonytv, 23 me
tu isz Raczkiu kaimo, Seiriju 
parapijos, Alytaus apskriczlo, 
19 diena Vasario, 1930 mete. • 
Vinczevoue atsibuvo Seiriju 
bažnyczioje. Jonas Sujeta tu
ri daugybe giminiu Amenkv
— 2 tetas, Prana ir Rože, Me
de Vinca, 
giminiu o
jieje gvena, nieldže “Saules** 
laikraszczio idant taja žino 
apgarsyti.

ir kitokiu artimu 
nežinodamas kiAr 

“Saules

su pirsztu 
ateitu pas ji. , ■

Isz pradžių vaikai juokėsi 
isz savo draugo bet kada*patys 
dirstelėjo in rakto skylute, pa
regėjo ta paežiu baidykla. Da- 
raktorka prisiartinus atidarė 
duris‘bet mokslaiueje nieko ne
buvo. I

Norints idaraktorka apmal-J 
szinejo vaikus visokiais budais 
bet kada vaikai tik dirstelėjo 
per rakto skylute vis paregėjo 
laja baidykla. Kas tame gali 
būti tai da neisztyrineta bet 
mokslo mokslaiueje tuja diena 
nebuvo.

ASZTUONI VAIKAI 
SUDEGE KAIME.

Bubareszt, Rumunija. — Asz- 
tuoni vaikai sudegė ant smert 
ir daug žmonių apdegė laike 
ugnies kuri sunaikino visa Slo- 
boza kainui, artimoje Jassos.

SUNKŪS METAI.
Ukmergės apskr. — Užde

rėjus 1929 metais javams, ūki
ninkai neturi kur grudu,< dėti. 
Vietiniai pirkliai —žydai vT-

*
JUOKAI

APSUKRUMAS.

sa pigiai moka Žymiai bran
giau moka. Žemes Ūkio Drau
gija, pirkdama vyriau«yb<4, 
bet ji nepajėgia isz visu 
pirkti, kadangi, reikalu vintai 
maži o pasiūlymai labai didė
li nes visi nori parduoti bran
giau savo grūdus tuo labiau, 
kad kitu pajamų veik 
Už tat, paskelbus apie priimi1 
nejima .grudu, isztisos vežiau

**

veik nenjiv
Sudžia: — Isz kur gavai ta 

ziegpreliT
Vagis: Radau ant ulyczioa.
Sudžia: — Tai navatna, jog 

asz niekad nieko nerandu.
Vagis: — O, ba prie ta reikc 

turėti... apsukruma.

eiles laukia prie dr-jos sande
liu savo eiles ir per viena die
na užpilia visus sandelius. Vi
si kalba, kml jiems pemyk*^ 

b **PRASZALINTI. KUNIGAI 
’ NEGALI NESZIOTI 

SUTONU.
Monreale, Italija. — Kunigai 

kurie likos ekskomunikuoti ar
ba praszalinti pildyti kunigisz- 
kas priedermes, negali neszioti 
šutomi* ir dvasiszku kalniero- 
liu. Už peėžongimn t uju tiesu 
bus baudžiami kaip ir visi ci.- 
viliszki žmones.

Apie tai persitikrintiex-ku- 
nigas Nicolo d'ermini kuris už
sispyrė neszioti suknia ir likos 
nubaustas. Kada likos patlary-

ežiai metai buvo geresni.
Arnettsville, 

kurioje 
o szo- 

szis užgriuvo ir manomu kad 
liejo yra negyvi. Penkis lavo
nus jau surado, bet ’kitu neturi 
vilties iszgnut. gyvais.

EGZAMINAS.

be kad sztai antvožas grabo su- ponki. anglekasiai
truko nuo kumszcziu
ninko”
grabo. Žinoma susi rinkių žmo
nes iszsigando iszbegiojo namo.

“ nebasz-
ir Garcia iszszoko isz

ISZSITEISINO.
Paliomonas: — Ko tu czion 

jeszkai ?
Plcszikas:— Radau priesz 

kėlės dienas rakta nuo gele
žiniu duriu, tai dabar mėginu 
'ji szitose durise, o kaip tiks 
tai atiduosiu locnininkui.

5 MILIJONAI LITU 25 MILIJONAI LITU Ų 
VALDŽIOS NAUDOJIMĄ 

MIESTO TURTĄ. <3
Kaunas. — Kauno mieė' 

valdyba pristatė vyriausybei

I •

DIDELE BAUSME UŽ MAŽA 
PRASIKALTIMA. *

»

Auburn, N. Y. — Jonas Li
pi nu rakis, 42 metu, Lenkas, 
gyvenantis North Tonawanda, 
likos nubaustas ant doszimts 
metu in kalėjimu už pavogimu 
dvieju visztu nuo savo kaimy-, »

i

Lenkas

no.
■ "*»

♦
4B?

Na kaip j u su (Dzianuž 
Ssu egzaminu nuėjo:

—, * Velnoi juosius žino, tuo
sius profesorius, iugi klausi
nėjo apio Wasliingtona pirmu
tini prezidentą ir apie tokius 
daigtus ka buvo iant svieto 
tai lųiipjgi gnlcjo žinoti ? .į

NE NORI.
— , Ar žinai, 'Mariute, 

nuo kada asz tave pažinau tai 
tik tu viena mano galvoje sėdi.

jog

saskaita už paimta vaklžiou 
reikalams turtą — Universi
teto 1 Bumus, Twhiiikos Mo
kykla, invMirius sklypus ‘ 
5,000,090 litu sumai.

Tai :
sudaryta tarpžinybine ko-

sąskaitai apsvarstyti
.41. 4 V* 1 • •

-A

ta taika tarp Italijos ir Rymo, 
popiežius sutiko ant to idant 
tokius 
nresztavotu. i;

dvasiszkus
*1

valdžia
' i

‘— Ar tamista nemeluoji? 
Asz bijau vidini grinezioje sė
dėt o ežia fiodeczia tuszozioj

i i M : »'įfRįvoj. I

bu
misija isz Kraszto apsaugo* 
ministerijos, aps. m i n-jos, Su
sisiekimo min., Finansų min. 
ir Kauno miesto valdybos aU 
stovu. ■4U

• f I11

irf- n*
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Ka tni nekurio žmoties gali 

padaryti:
Poetas Longfellow puiimlavo 

szmoteli popieros, paraižydavo 
antrosios puikus eiles ir par
duodavo už $5,090, 
naši geniuszas.

Rockefelleris gali paimti ma
žesni szmoteli popierių, para
ižyti ant jos kelis žodžius ir 
permainyti ji ant deszimts mi- 
i.-i__  i.d.k.G, v u.,~:

r4’i.'d.L' # Xfkf! *
JK I 
G'A’v1'

A

Kas Girdėt
PAJESZKOJIMAI

I

— lai va’di-Gerai žinomas Amerikonisz- 
kas humoristikas liogersits pa- 
rasze laikrasztyje Milwaukee. 
Journal juokinga atyda kas 
kišzasi “prosperity” (gero
ves) kuria prižadėjo preziden
tas Hooveris del Amerikonisz-1 
ku gyventoju in 60 dienu, tai 
yra ant 15tos Gegužio. Rogers 
primena Washing!onui atyda 
idant lyg tam 
pasirūpintu tinkamu valgiu per | dolerini auksini pinigą. — 
60 dienu del tuju kurie neturi yra pinigas;

Asz B. Nauronis pąjeszkaU 
Mykolą Nauroni ir 
ra Nauroni. Girdėjau kad gy- 

kur Tllinojaus valstijoj.
Meldžiu atsiszaukti sziuo ad
resu :

B. Nauronis,
1735 Wolf Ave., 

, \. Braddodk

Kazimie-

vena

prosperity

laikui valdžia

ii jonu dok'Tni
• i t v > .talas.

Valdžia Su v. Va 1st. gali |>a- 
imti maža szniottdi 
iszmuszti isz jojo dvideszimts

Tai

t c /
A- T^ri yra kapi-

aukso ir

•ku i a*

. V
»«> II

« -M; .M.' .-M
, ’j.'-LtTr

(it.

Pa.
If 4

I

v
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60 dienu del t uju kurie neturi 
darbo ir įienumirtn isz tos di- t
i Idos “geroves!”

Kad tasai prižadėjimas iszsi- 
pildytu uos žmoitioms toji

’’ jau baisiai dakako. Žmo
nes jau neteku kantrylH‘s ir pri
žadėjimu nuo tiiju kuriuos pa
sodino Washingtone.

Už 60 dienu farmeriai parei
kalaus daugybes 
farm u ir gal tas kiek paleng
vins visiszkai lxxlari>oms kuriu 
randasi apie septyni milijonai 
Amerike. Bot darbai fabrikuo
se prasilens ilginus ne kaip už 
60 dienu todėl neat st trinkite 
szioki toki dari»eli koki gausi
te arba turite.

< * ge-
rove

žmonių anl

Tula moterėlė užklauso <lak- 
“Pasakvkn* man tamista 

daktare, kodėl Vieszpats Die
vas sutvėrė motere isz 

szonkaulio
kio kaulo?“

Daktaras jai atsake: 
la negalėjo iszimti isz 
idant moterį* negalėtu valdyti 
vyro; ne isz kojos kad josios 
negalėtu spirti jisai ir kai lieti 
jog spyrė jai in savo kaulu, bet 
likos paimta isz jojo szono kad 
jam butu lygi isz po szirdies 
idant ja ja mylėtu, guodotu ir 
drueziai prispaudinetu prie to. 
siofi vietos isz kurios kaulas li
kos jam paimtas.“

turo:

gaus
motere

o
zmo-

ne isz kito-

'‘Ran
ga Ivos

J* ’ *1 * 1, -H ■' J f% %'

Darbininkas gali painu sįmo- 
toli plieno •• vertes C_______ __30 centu ir 
iszdirbti isz jojo sprendžinas in 
ziegorelius už $8,000. 
yra gabumas.

Kupczius perka t n v oro ver
tes 80 centu o parduoda ji kos- 

Fai vra

Tai

mt u įnori ui už doleri, 
biznis.

Motere g<
gera skry*bek‘ už 5 -dolerius'bet 
vėlina pirkti u1/, 25 dolerius. — 
Tai vra iszlerdimas.

Bankierius moka žmoniems 
už imlefus pinigus treezia pro
centą o paskolina, tuos paežius 
pinigus ant szeszto procento. — 
Tai vra bankinis biznis ir lei
dimas pinigu in 'begi.

Farmeris užaugina tona kvie- 
ežiu ir gali už ji gauti pasko
la nuo valdžios. — 
bas.

Yra tokis sutvėrimas 
svieto kuris dirba ir paszven- 
cze viską del tukstancziu žmo
nių kas diena idant isztdbulinti

Xaletu sau nusipirkti

Inkis

Fa i yra dar*

ant

iM; rI ; k . i
3i i|!PAIN-EXPELLER

1 kiuLf 5! '’IhilUųHliųl'llfųdlė 4‘4Oi»mmlHW;t«ht*i

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
• T>I i t wri»#

* I

1

K L G . u t

Jusy Žvaigždes

*

Jm tapsite Mtuattjinttt ir sutvirtintu.

Atminkite taipgi. kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu koki« tik Kalima gauti nugalčjimui Rrumatilkij škauA-

Jr yra puikiausiu Vaistu nuo J^wjuhnimy, Niuunuiimy ir

k?

BROOKLYN, N.

«■*-

tari Juaiį [Hiciy tautom 
RU r 
binti jo pock darniu, 
r' : . ‘ 
pirmiau nedek ūbavo.

The Laboratory’es o/* - 
F.Ad. RICHTER V CO.

BSRRYANO SOUTH FIFTH STS. 
r .

Sporto Pasauly
►—ar tai ■jie butų kumštininkais, ristikats, 

PA?lN:EXPELLERlb. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus Jinimcnto. Į 
lie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN-

bėgikais ir šiaip atletai — ncapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus Jinimcnto. Į 
lie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
fcXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba- , 
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Ejlšvcngkitc KusuliŲ, Peršalimų,

tnrlklaml toki pa»i pasitikijim^ PAIN-EXPELLERIU, koki 
tari junų padų tauto* /ymirji atletai. Išbandykįtr iaaitrintt 
r u PAIN-EXPELLEKI0 tiandiea. Jųa buaite atartai nuate- 

. - - - j,), ,.,p,ite atnaujinta ir sutvirtintu.
Nean jusy kraujas pradta cirkuliuoti taip, kaip nidcoomrt

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutB*e: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti viaoae Vaitfintae artu stačiai ii

my, SUčndtėglio, ^Sustingusio Spnindo. Neuralgijos ir t. t.

Geliamų Muakulų.

I

)S
gyveno

I’njuszkim Agiu (lustai tie-
Pi rma gyveno Newarko 

numieriu 92 Van Buran St. 
Jos žentu ir dukterų praszaii 
atsiszaukti szino adresu:

Tom. Rugienius,
R. F. D.

nes.
po

(It.

110, 
East Granby, (Jonu.

r , - " -------------------- -- -------------------------------- - ---------------------

Kur dingo krepszelįlinkai, 
Visoki kanabelninkai ?

Taipl, vis* dingoh
Kaip vabalĄuin žeme sulindo.

Bet atsirado kitokį,
K arabei n inkai dievoti,

I

Asz, .Jonas (Irazulis, pajesz- 
kau savo pusbroli Jonu Gobera 
ir dievą Vaitelioniute po vyru 
pavarde Potuszkiene.
asz isz Suvalkų redybos Laz-

Jtuiesiaukos 
alsiszaukf i

Paeinu

Kurie po apygardas slankioja, 
Nuo

Tas t

įKUHznianelbi centus 
ran kioja. 

let laši sz^lyse tylimose 
<) ne artimose,11J t

l

diju parapijos,
Kaimo. Praszau
sziuo adresu nes turiu svarbu
reikalu.

Mr. Juo. Gražulis,
3207 Stafford St..

Corliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

i

e y r ii v <<i I4|nv«;v^

Kur kitaip dalykus upsvavs 
t i rieja,

Ir viską kitaip sau persta- 
Ii no ja. 

apsižiūrėti

PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda 100 akiu fauna 
labai pigiai su visais inran- 
kinis. Norintieji kreipkitės ant 
szio adreso:
t.26)

Peter Swilp. 
Barnesville, Pa.

Pigiau negu fabrlkoB preke G pulkus 
(liiiktai preke dar tiktai $1.90 yra tai 
labai pigi preke nca tie daiktai yra 
verti nemažlaiiH kaip $12.00. Tik pa- 
mlslyklt ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel, puikus Ihz- 
nuirglnll nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvaranlytas ant daug metu. 
Gvaronlyti bulberio klipcrel plaukams 
kirpti. Rovolveria B.C. 22 kalibro dru- 
ezoi ir grąžei padirbtas, naudoju B.C 
kulkas, ir galite apsaugoti buvo na
mus. Peilis 2 geri geložois, 'kamaztun 
traukti ir atlkla pjauti. Gražus lencu- 
gcllfi gold-filled su kompasu Ir laimi 
gera snfcty.brltva. Tie visi daiktai yra 
getai padaryti ir kožnain paliks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek- vertas klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskitc 35c. stempo- 
mis o $ 1.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokite:

PRzYCTICAL SALES COMPANY. 
1210 N. Irving Ave., Dept. G02. Chicago.

'■ — i, -»■!-I. ...................... -i'-rr - -r -1- -. . in >-r-- ■ - II - , L--

6 6 GTabletai
Prnsznlina galvon skuuiinn ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persza- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in Iris dienas. Gausite nptiekosc.

GG6 teipgi gyduolėse—gerti

1ii

Lietuviui tini
ITisigaut nesiduot i, 

Nemanykite kad ant. dora 
žmogaus žiūrite, 

(> t uom lai k apgaviku priesz 
save turite.

Amerikas ko tolyn, 
Tai vis niekyn.

Lupo centukusi penktukus, 
įleszimtukus,

O dabar vyreli, doleruklls, 
Ir ant ko?

U-gi ant niekoI 
Toki dorybes neturi.

Kad tiktai ka prigauti žiuri.♦ * ♦
Kas vyrucziai tolinus ’bus, 

Vaikinai uždestineja visokius 
kliu bus, 

Beisbole ir visokius niekus,
O nesuptanla. apie tikybos ir 

tėvynės reikalus.
Niekas apie tai nesirūpina, 

Ba tas n>ekain neapciua, 
Sziadien vos keliu metu 

’vaikino, 
Paklausk apie koki reikalinga 

' • daiktai tai nežino, 
Diuiįys parudia nuo tabako* 

() tėveliai nieko šuneliui no 
sako.

Na ir sūnelis, 
Kaip senis,

; Prie a tykų,' , 
Munszainuko, 

Pypkeles
Ir mergeles.

Prie visu nieku pripranta, 
In kalėjimu patenka, 

Ir ant galo taip pabaigs, 
Kad ant virvutes pasibaigs. «• ♦ *

apsižiūrėkite,
O koki payedka padarykite, 
Jokio žingsnio nepadarote, 

Ne biskio nepasiyrete.
Ant tuszczio gerkliuot- 

Ta* veluk sziaaduose miegot

J |'W

11S PAIN-EXPELLER RUD TOOAV
h

I

u

i

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1023,358.62

S 
F

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole vartuojamaHu 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bręji- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, S
kvepavima, Užeima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gv-

1 1_____g . i A A G

šio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA 
________________ _ .. . J..- ,!. 

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

APLAIKYKITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir Huczedinkite laiko ir pinigą, 

Pt!r specialistu kuris su- 
M pranta puso liga. Rodą

dykai. Kraujo pervir- 
szys arba si ogi n i mus 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi- 
nervu, stokus pajėgu,

9

duolo kuri visad gelbsti; Vieno’mibo-
f J

Lietuviszki Bonai.piju protą ir privesti prie ( 
resnio gyvenimo ir ant g 
mirszta nuo nedatekliaus, džio
vos ir vandenines ligos. — Tai 
vra Lietuviszkns-Am<*rikouisz- 
kas redaktorius.

Žmogus, kuris szita |)arasze, 
galėtu paraižyti czeki ant mi
lijono doleriu bet neturėtu 
vejies nO’cėnto o da gautųsi in 
koza. „i.,.

Navatnas vra szis 
Kartais dubius.---- .

ge
nio 2^

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

■

•/

mus kraujo,
skilvio ligas, kepenų
tizma, dusuli, odos ligos, kataru noses 

vyrai

inkstu, runia- GRABORIUS MAHANOY CITY
Mokamo 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

ir gerkles, vyrai ir motores pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotinui darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedeli vakarais 5 
iki 9. Utarnlnkc ir Sėrcdoj 9 ryte iki 
9 vakarei- Ketverge 9 ryte iki 1 popiet
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE. PA 

Anl antro floro.

“Ik

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vice-Pres.irKaa.Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz-
v —svietas irkurą-Gal kas manvtu kad 

lygtoje automobiliu’’ po 
dzin, “sausojo” 
do, vieszpatauja tonais pavyz
dinga prohitjicija. Bet pasirodė 
kad ir tonais “ 
re jo pripažinti pats 
bitinis karalius.”

Henry Ford paliepė isztyri- 
neti korespondentui laikrasz- 
ezio “World” 
ir pats prisipažino buk Dear- 
Imrn, kur pats gyvena ir kur 
randasi jojo didžiausi fabrikai, 
randasi spykyzes kuriose Žmo
nes gere viską.

Bet Fordas 
darbininkai ateinanti in darba 
yra ruseziai peržiureti ar netu. 
ri prie saves bonkutes su guzu
le o kaip kur 'bosai uosto kož- 
na darbinii^a pirm negu inlei- 
džia in fabriką ar gal katras 
ne yra užsigerės. Darbininkas 
kuris gere neturi vietos Fordo 
fabrikuose.

Fordas sako buk kapitalistai 
(bankieriai) New Yorke sko
lina pinigus butlegeriams kurie 
parduoda savo tavom in Dear
born, 'žiiuHlami gerai kad For- 

<» daro tai 
idant ji paniekint.

automobiliu 
sausojo

4 i

” po vaL 
karaliaus For-

szlape” kaip tu- 
“autoino-

isz New York o

iszaiszkiim buk

♦ *

SUV VAL. VALDISZKOS 
ISZLAIDOS.
11 y ■a

Per melu# baigiant Birželio 
1927 m?, $?nv. Valstijų 

IdžioH kginaa t|ii iuimant vi-
30 d., 
va 
sus va 1st i-iszlaidas federales 
ju ir vietiniu valdžių autorite
tu pasiekė $12,179, OCX),090,
kuomet 1926 m. buvo $11,614),- 
000,000 ir 1913 m. $2,919,000,- 
000. Tos sumos didžiuma isz- 
leido vielines valdžios, .kurios 
1927 m. iszleido $6,454,000,000. 
1927 m. federal e valdžia iszlai- 
du turėjo $4,069,000,000 kuo
met valstija valdžių iszlaidos 

» 
iszlaidos 

auga. 1927 m. užlaikyti fe- 
derale, valstijų ir vietines val
džias kiekvieno* asmens dalis 
buvo $102.67, 

m.

pasiekė

pa si e ke $ 1,656,000,000.
Nuo 1923 m. szios 

vis

1926 
$91.88

$99.17 ir
sulyginus

192.*’>
sU
Hl.

♦
!

i

H I.

VISI DŽIAUGIASI 
KAS TIK SKAITO

TARPININKĄ

»i
1I 
i

tiniu, vesolTju/pasivažinėjimo ir t. t.
520 W.Centre ir 603 W.Mahanoy St.

’ w

likriiK* nu- 
tfe-

da< yra “sausu 
vien 'del to

Korespondentas pats persi- 
kad daugeliuose 

iriuosi- paisiduodą atvirai
rvhiai artimoji* Fordo fabriko 
<» ant vienos ulvežios randasi 
net keturesilesziints spykyziu.

Fondas vra tosios nuomones 
kad priesz in vedima prohibici- 
jos žmones daugiau gerdavo. 
Tada turėjo iszmoketi algas no 
darbininkui tiktai jojo mote
riai nes tankiai vyrai pragerda. 
v o >a,vo visa uždarbi, liet szia- 
dien jau tiek negero ir nesimu- 
sza tarp saves kaip tai tankiai 
atsitikdavo priesz prohi'bicija.

Yra lai mažas džiaugsmas 
del Fordo nes teisybe pasiliks 
teisyls* kad žmoims, kaip ger
davo priesz prohibicija taip ge
re ir sziadien, — su tuja per
maina kad kitados gerdavo ge. 
ra sztofa už pigios pinigus o 
dabar gere arsssesni sztofa ir 
moka daug daugiau.

?

Federales iszlaidos kiekvie- i •
nam žmogui 1927 m. kainavo 
$34.40, 19‘^3 m. $34.78 valstijos 

žmogus 
buvo 

valdžių isziai- 
dob kiekvienam žmogui kaimų 
v o $54.41 — 1927 m. ir 1923 rn. 
$45.98 F.L.l.S.

iszlaidos kiekvienam
$13.96 kuomet 1923 m.
$11.13 vietiniu

ki<‘kvienam žmogui kaina

Badai K i nuo-I amdon.
smarkus < Iro be j iii i a ssi- buvo

žemes pagal sismografo rekor
dus. Manomu kad daug žmonių 
•ŽUVO.

----------------------- ►—-;-----
PARSIDUODA FARMA.

bud i n-40 akeriu su visais 
kais. 35 akeriai dirbamos že
mes užsėta rugiais kviecžials 
ir dobilais. 5 akeliai ganyklos 
prie vandenio. Malkos dykai 
galima gauti. Žeme kieta prie 
molio. Kas nori daugiau daŽ|- 
not kreipkities rasztu szino ad
resu:

Air. Ignatius lĮrban, *
1350 Fix>nt Avė.,

M i e lt

M4lii

I e

(t. 26.

it

K

Vieninteli Lietuviu Visuomeniszka i
mokslo, dailės ir vaizbos mėnesini 
žurnalą. Tai didelis, puikus* tur
iningas, su spalvuotom ilustraci- 
jom mcnrasztis. Daug naudingu* 
svarbiu rasztu, eilių, juoku ir pa- 

I . .tarimu.

j Kainuoja tik $1.00 metams 
Vienas numeris 10c.

mus

žurnalą, 
iningat,

Pas taipgi galima gauti dru- 
kilojamas maszineles 
kom raidėm.

su Lictuvisz- 
Adresavoki te:

TARPININKAS
332 W. Broadway,

I.

i 
t

So. BOSTON, Mass.

•»

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szla nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesoliu, 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.

A

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

✓

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai.' Busite pilnai užga

lį nddinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles g 

Jeigu kas pareikalaus mano pa- a

z 
✓

✓ 

/

Isz Mahanojaus ir Girardvillea

tamavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in iieazimts 

Bell Telefonas 872minutu.

4

Vyrucziai gerai

i (U > V 1 IX J.Ali J

Dirstelėkite inįSlavokus,
A rba in 'Rusmikusį' i- 7 , '' ” - ‘ | j Bi

Jau mus toli pralenkė, 
ir pasiszokinedaini nulėko/

M es neina tome nicd<o, 
Nesuprantame veikalo, 
Nežiūrime ar tieji kiti, 

Yra kam verti.
(i kad ir ant gaivu kuolu 

taszytu,
Tai susiraukia tylėtu.

Vienas ant kito dairosi
Vienas antro bijosi, 

Su liežuviais (makaluoja 
Rodos kad ka

J
ui ?

S ’

y

gero darbuoja,
Ar sziaip,
Ar taip, 

N’iska pameskim^, 
Dantis sukaskime,

K i szęnius užriszkimv, 
Vargeli amžinu leisime, 

Isz vai keliu naudos neturėsime,
Aid senatvės dejuosime.

K. RĖKLAITIS

«J
«

Lietuviazkaa Graboriua 
’ ...... ..

Laidoja numirėlius pa-
i

17 '.

’į

✓ 
/

Fd

gal naujausia mada ir , 
mokslo. Turiu pngelbi- 
ninko motorams. Prioi- 
namos prekes.
516 W. Spruce Str
Bell Tolofonas 149

MAHANOY CITY, PA 
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J
f* JP TAJHAQPA.

♦

•>

. *

I'
f.

PA- 1

b Ir į 
f

L';♦

J •

S įv?.

TIESIAI IN KLAIPEDA*1

I

I

■f

5 —

F

1

w&ursija i,

b

•i1'

INVYKIU PILNA INVAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA

Treezia klesu in vienu puse......................$107.00
Treezia klesa in abi puse.......................... $181.00
Turistine treezia klesa in viena puse . . $123.50
Turistine treezia klesa in abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa ...................................... ; . . . $142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine klesa 
unt Promenade Denio nuo Gegužes, 1-nios iki
Liepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu-

Į ežio l-itios iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos
I sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in ūbi pusi.

Vaikams: Nuo l metu iki 10 metu amžiauH
puse kainos.
$5.50 in viena puse. Jn abi puso $11.00.

U.S. Revenue TaX ir Head Tux atskyrium.

Kūdikiams. Iki L metu amžiaus

I

Laivas

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete.

I»z New Yorko

ESTONIA ... 3 Balandžio

III ^1

L1TUANIA .. 17 Balandžio

POLONIA .... 1 Gegužio

ESTONIA .... 17 Gegužio

L1TUANIA ... 26 Gegužio

Laivas. * Tesiai i»z Klaipėdos

POLONIA .... 27 Gegužio 

L1TUAN1A .... 16 Birželio 

L1TUANIA .... 22 Liepoz 

ESTONIA . . 18 Rugpiucsio 

L1TUANIA .. 26 Rugpiucsio 
POLONIA .... 16 Rugsžjo

■1

.-Ii®«

U.S. Revenue A»x ir u turn nix mssyrium.---------------------------------------------------------------------- ------------.............................................-

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

t

■

I

Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
315 So. Dearborn St. Chicago, Ill.

616 St. James St. Montreal, Canada.
I

4 t

8-10 Bridge St. New York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
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4 KITAS IŠDIRBSIĄS nori sakyt apie Federalės Pirklybos Komisijos veikimo rezul-
11

naudojimas tabakuose yra išskirtinas metodas
Ii

i’l

jo išdirbystę, tai nė musų reikalas. Nors 
jis ir matytų tinkamu klaidingai savo 

išdirbystę perstatyt, tai tas irgi yra jo rcikalas- 
ne musų.

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau, 
kaip apie jo išdirbystę, ir neteisingai raportuoja 
arba palieka suklaidinančius įspūdžius apie 
kitus cigaretus—tuomet mes jaučiam, laiką iš
reikšt teisybę.

M

tl

| :> r* • ." "p t '■ 1 ■

* Kiek laiko atgal vienas išdirbėjas naudojo 
šiuos raportus savo apgarsinime:

'' ' ■ ' ' • .

Ekstra slaptingas ‘džiovinimo metodas prašalina
ih (------------------) kenksmingus erzinimus, graužian
čius aitrumus, kurie randasi senovišku budu išdir-

"■... r "ii*,./ M. 1 4 4 '!■,"*Vf4 ■ "i! įi;.." v ■. 'i ii," , ,. . '.^ „ 4 « ' ji,, 4. ,, .. . . ■,.

bamuos clgaretuos, ir kurie erzina gerklę yra kosė
jimo priežastis.

>' *

“Nepaisant, kaip brangiai ar kaip pigiai jus užz 
cigaretus mokat/ jus gaunat vieną iš dviejų gene- 
rališku rusių, ir ne daugiau, kaip dviejų. Vienoj 
klasėj jus gaunat bilionus senovišku budu išdirb- 
tų'cigaretų ir kitoj klasėj jus gaunat (-------- —-----),

'' * 1 V *■ ' ■ J i ’*1'

džiovintą cigaretą, moderniško mokslo išdirbystės
1 . - v«. . 

cigaretą, iš kurio kenksmingi erzinimai prašalinti 
ekstra slaptingu metodu, kurj išaiškina žodis, ‘Džio-' 
vintr.“ 1 *A

/

vmC

UOMET ŠIE FAKTAI pirmiausiai* buvo 
skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtą to 

išdirbėjo apgarsinimo atmainą, ir kad taiAiia- 
hČmc, nebuvo apsvarstyta. Padaręs pora tokių 
raportų, jis šią skelbimų formą apleido? Tačiau 
kiti naudoti faktai jo skelbimuos užtėmyti Fed
rai ės Pirklybos Komisijos.

•) Z

■ t ■ A, >- fe

4*

f
•r

1

I

V1

f
y ■

1,
1

tatas tas, kad jam liepta sulaikyt garsinto fakto 

apgarsinimuose, būtent, * kad galit but laibi,
J 1 " <

1 || ■ . j. . ■ ■ '• 5 M Jn,. ( • 4' 'i -;i '.■<■ ■.,■ / J ”'■..■• .M*. 4 *4' ‘ *•..■, ■ 'i^4 i-. If r •

rūkydami tos rūšies cigaretą, ir buvo paliepta
■ ,

sulaikyt kitus neteisingus faktus, o ypač argu-
1 / ■ ■ ‘ ■■ / . 1 ■ ',■->'■ .' v ’ '.., ■

1 ■ i f1 ■ V' iiy 1 ,|i m . .lų .Mk, ■ j ■ ę,! , v fe ,

mentą, kad visi gali but laibais,' rūkydami tos
* ■ *" • O'

rūšies cigaretus. Jis ir vėl pradėjo naudot tą 

faktą skelbimuos su permainom.

J
"■4 y tA f

I

> ,r

WWi‘
■

4

bet kurio išdirbėjo.

EI BET KURIS IŠDIRBSIĄS nori sakyt, kad
tabakas, kurį jis naudoja, turi “kenksmingu

* a I
erzinimų, graužiančių aitrumų, kurie kenkia

, T* .< f

gerklei,” ir po tam tvirtint, kad šie dalykai pra- 
šalinami karštį naudojant metodu, tai jo reika- 
las. Bet kuomet jis bando suteikt įspūdį, kad tai

* ,■ , / / i, ' '■ , /.■■. / •.

yra generališkai praktikuojama naudot cigar- 
etuose tokį tabaką kaip jis aprašo, mes protes- 
tuojam už bandymą įžeisti pramonę.

K k V ' ‘ ‘ * -„A • m * ■ ' *.*■ ‘ 1 • l»

mojam uz Danciyiną jzeisn pramonę.
r K S 4 " ■ • 11 • * • >

■ •- . I

• Mes' musų čigaretuosė niekuinet nenaudojoj 
tų tabakų; kuriuos tinkamai galim aprašyt, kaip 

’turinčius “kenksmingus erzinimus; graužiančius 
‘aitrumusį” i JM ■’ 
naudojami, (

. V f-70). Ū <1 ■ ■ ’

‘ ^Jbi taš išdirbčjdš iiori garsinti karščio metodo 

džiovinimu ar bet 
■’ •. ■ ; • .. » ■ f p, , ■ " f,

kuo, tai jd privilegijai - riet kuomet, taip dary-
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X} AKTA S yra

w jimas karščio’ yra veik paprasčiausias "ir

į 'J

1 ”’/ '»• ik't
r f

ra, kad tabako išdirbystei naudo-
lt

fe I

■ fek J

pasauly praktikuojamas išdirbystei* metodas.

J is yra praktikuojamas senai.
’.'.,■ ’./'r.. '' ''4 V - fe ■ ' • ; " • • * < ‘

ii'" 1 " .

j . t Airi -* i * 'C* 1 * i*. * i <

Mes tabako išdirbystei naudojam karštį lą- 

moderniškiausiu budu, 

sutaisydami tų lengvų, kvepiančių, nunokusių
• * j‘ • ,4 'V

tabakų, kurie neša jų naturališką gerumą
•' ■' ’ • • ’ r

CAMEL cigaretuose. Pirmiausią CAMEL tfįrar-
. • •■ ■*

etą mes išdirbom karščio metodu; Kiekvieną iš 

bilionų cigaretu kuriuos mes išdirbom nuo to 
pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu. Mes at-

4 * ”4* S. .. f V'- , u , | ,. , 1

sidedam karščiui padaryt musų gerus tabakus 

dar geresnius.

biausiai mokslišku ir

* * 
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gerumą
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k R IŠDIRBĖJAS AR NE by tik turėtų ką
** publikai kalbėt, prilipdo jo, karštį vartoti

> J . ’ /

mašinos sumanymą, sutirštinti garą, kiiris iš

jų išeina,1 negali turėt daugiau veikmės pager?
mimui; kaip pagautumet garus kurie išeina iš 

' ■
jūsų imbriko kurie turėtų arbatą imbrike pa-

‘ '
damas, jis bando suteikt 'įspūdį, kad jis vienin
telis cigafetų karščio metodo vartoj iinu išdir-

v
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje ir Ketverge ry

ta pasnigo smarkiai su viesu
lą. Szaltis gana smarkus. Snie
gine viesulą atpūto isz Hhiea- 
gos.

Juokingas Atsitikimas 
Pribuvusiu Svecziu 

In Mahanoju
ponui
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

taip ir Ma
su rengi-

— Stebėtina kati Seredos 
vakarti priesz nupuolimą snie
go gana smarkiai griaudėjo.

— Kaip ir kitur 'kur, tik 
Lietuviu randasi
hanojuj jau pradėta 
mas paminėjimo 500 metu su- 
kaktuviu mirties Lietuvos 
Kunigąi'kszczio Vytauto. Pir
mutinis susirinkimas atsibuvo 
Nedėliojo Kovo 24, 1930, 2 vai. 
po piet Szv. Juozapo par. sa
lėj. Susirinkime dalyvavo de
legatai visu Mahanojaus Lic- 
tuviszku Draugijų 
kokiu pažiuro

mirties

ar
nežiūrint 
partijos.

Pranesziu ponui redakto
riui buk ana diena atsilanko
me in jusu puiku miesteli 
Mahanoy City, ir turėjom ne- W • • l i 4 J* t

in jusu

Sustojom \an!t 
ir nžklau- 

gy- 
Boczkaiiskas. Žmogus

mažai juoku.
Mahanov ulvczios • r
seni vieno žmogelio kur
vena
pažiurėjo iii mus akyvai ir at

nešu p ran t a 
Mano draugas

slliepc kad jisai 
Lietuviszkai.
tada prakalbėjo in ji gražiai 
Artgiiįjzki,’ bet ir Ang-liszkai 
negalėjo atsakyt ir visai ne
norėjo su mumis kalbėti, o ka- 

’ da pradėjo kalbėti tai dasipra- 
I tom ’kad buvo tikras Lietuvis 
atsakydamas: *“Teip, įasz žl-Keliu draugijų nesimato dele-1 nnu kur jisni‘ bet nw

gatu bet ant kito susirinkimo 
ir jos žada prisiųsti. Iszrink- 
ta valdyba kuri stengsis pri
kalbint visas apylinkes drau
gijas prisiunsti savo atstovus 
ant kito susirinkimo. Su pn- 
gelba kitu kolonijų gal pa
vyks surenerti dideli apvaiksz- 

Kitns susirink imas 
2 vai., po 

Juozapo Parapijos

žinau kas jus per paukszteliai 
esate” ■
atsitolinti. Mano d ra u era s i su
lipo isz automobiliaus idant ka

ežioj ima.
bus Balandžio 27.
pifet Szv.
salėj.

— Didžiauses prietelis ne
laimingam atsitikime tai dole
ris, tik neturėk doleri? O dole
rius taupiusi prekei pas mus

New Philadelphia, Pa. t Ko
vo 19 (L czionais mirė Jonas 
Kunaitis, seniauses szioj kolio- 
nijoj Lietuvis nes turėjo 80 me
tu amžiaus ir buvo vienas isz 
seniausiu ateiviu szioj kolioni- 
joj nes atvyko Amerikon 1871 
m. ir beveik visa laika czionais 
gyveno. Velionis buvo drūtas 
žmogus, visa laikadiriio anglių 
kasyklose ir tik paiskntinius po
ra metu jau nedirbo. Velioniui 
teko pergyventi daug sunkiu 
valandų laike persekiojimu nuo 
.Airisziu, kokius turėjo porkes- 
ti czionai apsigyvenusioji pir
mieji Lietuviai emigrantai, isz 
kuriu daugumas ir galvas pa
dėjo.

A. a.

• V 'ą ’ . ' ’ " > ’ * * . f ■ r

Isz Lietuvos.
I

DIDELIS BANKNOTAS 
ŽEMAICZIUOSE.

rr<‘lsziai. —•
bankrutavo didele Arozono 
Zegermano firma. Sziedu kom- 
panijonai gyveno Alsėdžiuose 
ir prekiaudavo viskuo: linais, 
medži'a i s, <some 11 i m i s, 
ir kitkuo. '

Bizni buvo iszpleto po visa 
kraszta.

buvo

rn Zem'a i ežiuose
i r

grūdais

Symiausi
Ir

_ ______  >

GERAS SARGAS.
A

velionis buvo vedes 
žmogus bet jo motere negyveno 
su juom kartu ir net laidotuve-

—- ir pradėjo nuo mus &e nedalyvavo nors ir szioj ko-
lionijoj gyvena ir Dieva my
linti “davatkėlė” bet kas iszdavatkėlė

Žemaicziu 
centrai buvo Telsziuose 
Sziauliuos bei Alsėdžiuos, isz 
ūkiu, buvo paėmė daug (Irau- 
giszku vekseliu. Kalbama, kati 
tokiu vekseliu suma sieke apie 
200,000 lt.

.Abu pirkliai U ingo staiga, 
viens priesz kokia pora savrii- 
czin, kits kiek vėliau. Girdė
ti, k'iid jie per Ryga pateko in 
Vilnių. Priesz pabėgdami isz 
ūkininku ir ban'ku, dar pasis
kolino pinigu.

Arozonas nesenai vedo žmo
na isz. Tauragės ir g’avo apie

Martinas vai’kszcziojo po jo
nui rkn su karve, bet niekam 
josios nesiūlo kad pirktu. Ant 
galo vienas isz pažystamu pri
ėjo prie Martino klausdamas:

— Parduę'kie man taja kar- 
i Martinai!...
— Negaliu, vėl u k 

sau kita.
— Ar gal tau iszrodo kad 

asz per mažai pasiūliau ?
Ne, ne tas — bet kar- 

neluriu' ant pardavimo.
Tai kodėl vaikszczioji

*. IN SKAITYTOJUS ---------
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. 1

ve

ves
ne tas

jomarka su karve?
Matai,mano

pirkių

po
— Matai,mano motoro 

mane vieno ant jomarko nelel- 
(Ižv, 'kad nepapulta u in kokia 
beda, — atėjau tada su karve, 
ba mnno motere sake bus daug 
saugiau... *

1

Naujos Pavasarines 1930 
Kūdikiams ir Mergaitėms
Dre sukės

toki pataisyt. Žmogelis puma-, |()H davatkystes kad neturi 40,000 litu pasaugos. Gyveno• . . . i vos uuvuvKystus Aim nuimi
kad mano draugas lipa 1 mielaszirdystcs. Apart motores jie turtingai, dažnai važineda-tea 1

automobiliaus, 
kiek tik galėjo.
szi rd ingai isz tojo žmogaus 
baimes ir negalėjom suprasti 
ko jisai t ei p iszsigando.
atsitiko netoli nuo

Labai
miestelis ir

pradėjo 'bėgti 
Nusijuokem 

isz tojo

Tas 
Saules” 

spaustuves. Labai patiko 
mums jusu miestelis ir nu
džiūtom kad Lietuvei teip 
puikei gvvena.

i (

Neturėjomee I • |JUU\Vl VVAlllt Al VI UI VJV1MV

pirkdamas nes mus prekes pi- laiko pasilik|i Mahanojui ’ir
ginusios ir geriausios visoje - - ' -
apylinkėje (mus už R’0* kus ir redakcije, nes turėjome 

tik puse valandos laiko o jau 
buvo asztunta valanda vaka- 

ir turėjom sugryžti ta ryta 
Washingtona. 
Su pagarba,
Serž. Tamoszius Huston 

Co. M. 12th Infantry,
Fort Washington, Md. 

Acziu tamistoms už atsilan- 
kima ir gerus vėlini mus

geriausios atlankyti ponstva Boczkaus*

paliko dar keletą broliavaikiu vo in Ryga, Vilnių, o kartais

GERA TARNAITE
— Frano — suvis ne ap

žiurai stubos, nuo menes o lan- 
li nemazgoti.
— Tai ne mano kalte, tik

tai tosios merginos ka priesz 
mano buvo o asz da nuo node- 

i

TANNETT

o*;n

lios tarnauju.

kurie savo dėde 22ra diena Ko
vo palaidojo iszkilmingai su 
bažnytinėms apeigoms.

net in Olandija ir Anglija.
Dabar ūkininkai, kurie 

kius vekselius davė, labai nu
siminė. /

to-

◄ Reading'1 ►

kės visados atsakom.) Tik žlu
gink kainas mus su 
zolderis 19c. sv. vie

las, szvieže 
kinta liame 
sv., 
Taipgi turim 
skilandžiu 
arba 

2<>.
P. J. Kubertaviczius

600 W. Pine St.

rėk ir sulv. 
kitu: szv. s 

szvieže h amo 27c.
25c. sv., tauKu 1- c. 

geriausio sviesto 2 sv. 85c. 
namie deszru ir 

parduodami virta 
(*ukraus 1(X) sv.

sv., ru-Į 
sv., tauku 1*.)

žalia.

NETIKĖJO.
Ponas in

Judeli,
Žiūrėk, 

puikus szuo.!
Žydą:

kokis puikus szuo.! 
Brangiai, po teisybei kasztuo- 
je, bet ir yra in ka pažiūrėt.

— t’j, asz niekad ne tikė
jau, jog už taip mažus pinigus 
taip dideliam sūniję.

I
$4.00

1 'F.................... —■ 11 11

Lehigh V alley
EKSKURCIJA

tin NewYorka
NEDELIOJ 30 Morcziaus

Dubeltava* 
Tikietaa

Spttciali.azkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI Sta 
7 !20 vai. vakare Standard Time.

re
nf

f

Mel
džiame atsilankyto kita karta 
ir ant ilgesnio laiko. O gal ta
sai žmogelis mane kad jus 
esate prohibieijos' tagentai lir 
iszsigando, nes pas mus žmo
nes labai va'ktuojesi nuo tuja 
uostytoji! uždrausto sztofo. — 

Reda k t oris.

----------1----------

ANT ATMINTIES
Mano milemo vyro 
Juozo Trackorit.us 
kuris likos užmusz- 
tas Old Ben No. 8 
kasiklojc mieste W. 
Frankfgrt, III. du 
metai adgalios.

Pasilikusi pati 
ir vaikai.

Dr T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszka."

I Jvntistas Mahanojuje.
\nt Antro Floro Kllno Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy Citv

Francis Day & Night Studio
13 S. MAIN ST. MAHANOY CITY, PA.

Padarimas mažu fotografijų, tik per trumpa laika galite 
gauti nusibraukti ’ ■

5 Fotografijas už 10c.
Greitas patarnavimas. Ateikite anksti o iszvengsitc susigrū
dimą. Adara nuo 11 valandos priesz piet iki 10 nakezia, 
teipat ir Nedeliomis. Visi nori tu mažu fotografijų.

r

0 I 0 s

Mt Carmel, Pa. — Szia san- 
vaite sziame mieste lankėsi 
Lietuvos Ministeris B. Balutis 
isz Washington©. Jisai atlanko 
Kun. Kunceviczia o p. Klemen
sas Lukaszeviczia nuvežė mi
ll istori su savo automobiliam 
in Sunbury kur ministeris sėdo 
ant treino ir nuvažiavo adgal 
in Wasbingtona.

Frackville, Pa. — Helena
8 metu dukrele Jono Želionio, 
likos sužeista per automobiliu 
kuris apsiverto ne toli josios 

kada dreiveris norėjo 
nuo trenkimo in 
Se redos r via me r- 

* * i

, dvi

■ —..... * *...... i *"’■ r ■-

NUODIJOSI MERGINOS.
, Jab

lonskio g* ties I Nr. rasta ap
sinuodijusi mėlynuoju akme
nėliu pil. Kaze Stankeviezaite 
25 m. amžiaus, kuri padėta li
goninėn. Jo^yvybei pavojaus 
nėra.

Ta pat diena Uosto kranto 
g. 19 Nr.esavo bute actu apsi
nuodijo pil. Magde Articzko- 
nyte 28 m. amžiaus, kuri padė
ta ligoninėn.

Vasario 19 d. Kauno

5 m. amžiaus, kuri padėta li-

A

ATLANKYKITE

New York
VIENA DIENINE 

EKSKURCIJA

NEDELIOJ 30 Morcziaus

$4-. oo
namo, 
a psi saugot 
mergaite.
gait e mirė, 
seseres ir i

Paliko tėvus 
tris 'brolius.

AndrusevI-Juozukas
8 metu, iszcjo su savo 

broliu Jonu ir draugu Alber
tu Pajok, rinkti painias lartl 
Wotherall Junction. Norėda
mas užszokti ant anglinio trū
kio nuvažiuot namo, paslydo 
ir puolė po ratais, kurie jam 
nupjovė abi kojas. Juozukas 
likos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbute ir pagal daktaru nuo
mone tai pasvei'ks,i bet kojų 
jau nenaudos savo gyvenime.

ežius

SUDEGE KLUONAS.
Vasario 24 d. 'apie ,15 vai. 

Nata volių km. Merkines vals, 
gyvent. pi|. Vitkausko Leono 
sudegė kluonas 2001) litu ver
tos. Tai į) pat sudegė ir jame 
buvusios ūkio maszinos.

Viso nuostuoliu 
2,460 litu sumai,
jame buvusios-maszinos nebu
vo ap(Įr<iufsta. Spėjama, 'kad 
gaisras inVyko del padegimo.

padaryta
Kluonas ir

>.

SKAITYKITE “SAULE”

In ten ir 
adgal

Specialia Treinas Subato* Naktį
Isz Shenandoah .... 12:35 ryte
Isz Mahanoy City . ..
Isz Tamaqua............

1:10 ryto 
1:45 ryto

Grįžtant treinas apleis New York 
3 Street stacijos 6:47 

vakare, isz Liberty Street T:0Q 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

Isz West 2t

East Granby, Conn. — Pas 
mus gana sziltas oras, sniego 
nėra bet ant lauku da nedirbtu 
Mieste} randasi daug žmonių

|%bo darbo kuriuos miestas mai
tina — ^sunkus žmonių szia-tina —.sunkus žmonių 
dieninis padėjimas.
daugiaaše kompanijos auginu 
tabaka prie kurios turi daug 
žmonių užsiėmimą. Lietuvei 
gana graliai sutikime 
vena, tiktai kaip 
merginos yra pasilekjia o mo
terėlės varo namine ir alų, po 
tam užsitraukiia, nežino ipa- 
czios ka daro. Prisiunskite po
ni Baltriuviene ant juju ap- 
malszinimo. — (Baltriuviene 
pribus neužilgio, kaip ti'k pa
taisys savo forduka.

užsiėmimą.

szia- 
Czionais

sugy- 
nekurios

- R.)

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minūtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykito pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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TAUPYKITE IR DIRBKITE
Yra gerai ežia būti; bet da geriau turėti darba ir pa
dedant dali juso algos in musu Banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

Member of The Federal Reserve System
---------$---------

Juso sutaupyti pinigai prigėlbsta jus užlaikyti kada 
būnate be darbo arba negalite dirbti. -būnate be darbo arba negalite dirbti.

DIRBKITE IR TAUPYKITE
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER 

DMH- i

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

s 
I 
• z 
E
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Kulpmont, Pa. — Susquehii- 
na angline ikompanije paleido 
ant pardavimo visus savo na- $ 

kurio randasi Hickory 
Ridge, Hickory Swamp, Coal
Run ir Fiddles Green. Žino- 

stubeles yra paprastos 
kompanieznos stubos.

nesmagu
ryta. Sniegine au-

. mergomis
buvo nueiti in darba anksti ketverge 
dra jau apsimalszino. Sniegb nupuolė apie 4 coliai.

mus

ma

St. Clair, Pa. — Jurgis Mi
kalauskas, 50 metu, gerai ži
nomas saliuninkas, dingo isz 
namu Nedėliojo ir lyg sziam 
laikui nesugryžo. Manoma 
kad paklydo ant artimo kal
nu. Joszkotojai jojo da nesu
rado.

Middleport, Pa. f Juozas'
- wr i. ’ 1
sunn ir'broli, I

I . .

■ i

Pjtkus, G5 metu, mire namie po; 
ilgai ligai. Velionis paliko pa-; 
ežia,

t ..’i

Drr J. G. Bodnar Chiropractor |
Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 

| gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi-
j:
i a

jumismo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, 
taipat gal pagelbsti.

CHIROPRATIO IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE
RAPY BUDAS GYDIMO.

Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

Ateikite ir dukites save iszegzaniinuvyti o CHIROPRATIC iszdes- 
finias ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popeit. 7 iki 8

/ vakarais, kožna ditma apriez Nedeliomis ir Szvontadloniais. Kitos 
Q valandos pagal paroikalavima.

I Dr. J. G. BODNAR MAHANcn^orrv; pa.
5^ Telefonas 126-R

1 . • . ■ ' ' . .b" ■ ■. į .. . 1 •. ■ ' ...

a
• s

t ima s ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.

Naujausios ir puikiausios ma
dos, del pavasario ir vasario, dar 
galimaezia pirkti. Geras materi
jolas ir gerai skalbasi.

Visokiu koloru, voiles, organ
dy ir swiss. Szilko, crepe ir daug 
kitokiu.

Kūdikiams šaižu 0—1—2
Mergaitėms šaižu 2 iki 6

Speciališzka Preke po 
50c iki 82.98

KLINE’S, 19 W. Centre St., Mahanoy City

H. J. HEISER
--------- PARDAVĖJAI

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
(Maszinos del Szlavimo)

■ •

27 E. Centre St., CITY.

D E M A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. 216-W) MAHANOY CITY

Iszprosiname Siutus už 35cc į?£S
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprcsyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

I «i* Tclefonokite mumii o pribusime priimti darba K

IENA nog,

RANG’S DAIRY
...ČŽTA1 KAD PIENAS YRA CZYSTAS... 

Preke Maži---------------------Pri.tatytaz Ant I
‘ Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET

Mes perkame PIENĄ nog

iko

MAHANOY CITY, PA.

Apsaugokite Save Akis! GULICK FLORAL SHOP

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Mes rekomenduojame

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir sgzamina Dykai. Jeigu rei
kalinga, tai
kanezius AKULORIUS.

pritaikinsime atsa-

VICTORIA THEATRE NAME
Antra. Florą., MAHANOY CITY

HENRY FOX
Pardavėjai

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

126 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

KVIETKU*Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes * * * 

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 
t* Dabar Naujam Satore 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

: A jnįjįfT ' t ~ y

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tiks del Juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisas valandos

I

I

Kvietkoi Vestuvėm*.
ir Pagrabams Vainikams 

Pristatome in visas miesto dalis!
311 West Centre Street 

Phone 213 MAHANOY CITY 
14 East Centre Street 

Phono 14

Bankiniams

SHENANDOAH

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

— — 0 .

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremui. Atneszkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonograph. ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN
POPIERNINKAS IR MALORIUS 

❖I 
Geras Materijolas, Darbas ir 
Užfanedinimas. Phone 266-R 

❖
137 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

I
■■i! SI 

*

■B

10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na
me, Market ir Independent Sts. I

i i
I

Geriausi Apsiavima Del Visa* 
Szeimynos, ui Pigia* Prakasi

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

•*
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ŽINIOS VIETINES

— Seredoje ir Ketverge ry
ta pasnigo smarkiai su viesu
lą. Szaltis gana smarkus. Snie
gine viesulą atpūto isz Chica- 
gos.

taip ir Ma
su rengi-

— Stebėtina kad Seredos 
vakaru priesz nupuolimą snie
go gana smarkiai griaudėjo.

— Kaip ir kitur 'kur, tik 
Lietuviu randasi

) hanojuj jau pradėta 
mas paminėjimo 500 metu su- 
kaktuviu mirties Lietuvos 
Kunigai'kszczio Vytauto. Pir
mutinis susirinkimas atsibuvo 
Nedėlioję Kovo 24, 1930, 2 vai. 
po piet Szv. Juozapo par. sa
lėj. Susirinkime dalyvavo de-

mirties

Juokingas Atsitikimas 
Pribuvusiu Svecziu 

In Mahanoju

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

SAUEB
... ■’ -■ r_— 

• • ' ' ■

Isz Lietuvos.
,4 / f/T".■> / »*?/•* r*/4- ■* .<

GERAS SARGAS.
•m- «•*•• ■an

"T—

ponuiPranesziu ponui redaktt)- 
riui buk ana diena atsilanko
me in jusu puiku miesteli 
Mahanoy (1ity, ir turėjom ne- w • • 1 ‘ A a t

in jusu

Sustojom anit 
ir užklau

som vieno žmogelio kur 
Boczkauskas.

mažai, juoku.
Mahanoy ulyczios

gy
vena Boczkauskas. Žmogus 
pažiurėjo in mus akyvai ir at
siliepė kad jisai

Alano draugas 
tada prakalbėjo in ji gražiai 
Arfgihszki,- bet ir AngJliszkiai 
negalėjo atsakyt ir visai ne
norėjo su mumis kalbėti, o ka-

Liotuviszkai.
nesupranta

: <l‘> pnulejo kflllKĮti tai dąsipra- 
------------ I tom !kad buvo tikras Lietuvis 

.. . .. . Ęarl^9’ atsakydamas:
Keliu draugijų nesimatė dele-[

tuviszku Draugija 
kokiu pažiuro

nežiūrint
ar

galu bot ant kito susirinkimo 
ir jos žada prisiųsti. Iszrink- 
ta Valdyba kuri stengsis pri
kalbint visas apylinkes drau
gijas prisiunsti savo atstovus 
ant kito susirinkimo. Su pa- 
gelba kitu 'kolonijų gal pa
vyks surengti dideli apvaiksz- 
cziojima.
bus Balandžio 27, 2 vai., po 

Juozapo Parapijos

Kitas susirinkimas
27, 2 vai‘>7

pilot Szv. 
salėj.

— Didžiauses prietelis ne
laimingam atsitiki.me tai dole
ris, tik neturėk doleri? O dole
rius taupiusi prekt‘3 pas mus

’“Teip, įasz ži
nau kur jisai gyvena, bot asz 
žinau kas jus per paukszteliai 
esate *’ 
atsitolinti. Mano draugas isz-
lipo isz automo'biliaus idant ka 
toki pataisyt. Žmogelis pama-1

New Philadelphia, Pa. t Ko
vo 19 <L czionais mirė .Jonas 
Kunaitis, seniauHes szioj kolio- 
nijoj Lietuvis uos turėjo 80 me
tu amžiaus ir buvo vienas isz 
seniausiu ateiviu szioj kolioni- 
joj iros atvyko Amerikon 1871 
m. ir beveik visa laika czionais 
gyveno. Velionis buvo drūtas 
žmogus, visa laika.diiJbo anglių 
kasyklose ir tik paiskutinius po
ra metu jau nedirbo. Velioniui 
teko pergyventi daug sunkiu 
valandų laike persekiojimu nuo 
.Airisziu, kokius turėjo perkoš
ti czionai apsigyvenusioji pir
mieji Lietuviai emigrantai, isz 
kuriu daugumas ir galvas pa
dėjo.

— ir pradėjo nuo mus

velionis buvo vedos 
žmogus bet jo motore negyveno 
su juom kartu ir net laidotuvė
se nedalyvavo nors ir szioj ko- 
lionijoj gyvena ir Dievą my
linti “davatkėle” 
tos davatkystes

a.

DIDELIS BANKNOTAS 
ŽEMAICZIUOSE.

TolsziaL — Žema iezi nose 
bankrOtavo didele Arozono ir 
Zegermano firma. Sziedu korn- 
panijonai gyveno Alsėdžiuose 
ir prekiaudavo viskuo: linais, 
medži'aitf, ^omenimis, grūdais 
ir kitkuo.

Bizni buvo ikzplete po visa 
Žeimį i ežiu 
centrai buvo 
Sziauliuos bei Alsėdžiuos, 
ukin. buvo paėmė daug (Irau- 
giszku vekseliu. įkalbama, kati 
tokiu vekseliu suma sieke apie 
200,000 lt.

.Abu pirkliai (lingo staiga, 
viens priesz kokia pora savai- 
cziu, kits kiek vėliau. Girde
li, k'ad jie per Ryga pateko in 
Vilnių. Priesz pabėgdami isz 
ūkininku ir banku, dar pasis
kolino pinigu.

Arozonas nesenai vedė žmo
na isz. Tauragės ir gavo apie 

kad neturi 40,000 litu pasaugos. Gyveno

Žemai ežiuose

kraszta. Žymiausi
Telsziuose Ir

isz

bet kas isz
• ” 1 e I IUB UU VlllKyBlUH KlUl IICIULI «v,uvv uvu mjvvuv

tęs kad mano draugas lipa isz mįelaszįr<iyštes. Apart motercs jie turtingai, dažnai važineda-
autoinobiliaus, 
kiek tik galėjo.

pradėjo 'bėgti 
Nusi juokeiu 

szi rd ingai isz t ojo žmogaus 
baimes ir negalėjom suprasti 
ko jisai teip iszsigando. Tas 

“Saules” 
spaustuves. Labai patiko 
mums jusu miestelis ir nu
džiūtom kad Lietuvei teip 
puikei gvvena. Neturėjome

atsitiko netoli nuo 
Labai 

miestelis ir

gvvena.e 1 • Į J 14 I IV V 4 > t Vilu • A 1 v V UI Vj V AAA Vy

pirkdamas nes mus pi e \e.^ pi- ]n]-]<0 pasilakti Mahanojui 'ir
geriausios '

•s už sjivo p re
giausios ir 
apylinkėje (me?
kės visados atsakom.) Tik žiū
rėk ir sulygink kainas mus su 
kitu: szv. szolderis 19c. sv. ei e. 
las, szvieže hamo 27c.
kinta hame 2.5c. sv., tauku k 
sv., geriausio sviesto 2 sv. 85c. 
Taipgi turini namie deszru ir 
skilandžiu 
arba žalia. 
. 5.25.

P. J. Kubertaviczius 
600 V’. Pine St.

lsoJe -atlankyti ponstva Boczkaus-

sv., ru-1 
2 c.

parduodami
100 sv.(‘u k ra u s

virta

$5

paliko dar keletą broliavaikiu vo in Ryg’a, Vilnių, o kartais
kurie savo dėde 22radiena Ko- net in Olandija ir Anglija, 
vo palaidojo iszkilmingai su 
bažnytinėms apeigoms.

Mt Carmel, Pa. — Szia san-
vaite sziame mieste lankėsi 
Lietuvos M i n i stori s B. Balutis

Mai tinas vai'kszezioje po jo
nui rk'H su karve, bet niekam 
josios nesiūlo kad pirktu. Ant 
galo vienas isz pažystamu pri
ėjo prie Martino klausdamas:

— Pnrdno'kie man taja kar- 
M artinai!...
-- Negaliu

sau kita.
— Ar gal tau iszrodo kad 

asz per mažai pa siūliau ?
Ne, ne tas — bet kar- 

neluriu' ant pardavimo.
Tai kodėl vaikszczioji

I

Dabar ūkininkai, kurie 
kius vekselius davė, labai nu
siminė. į

to-

'T1 ..... .......... ...... .

NUODIJOSI MERGINOS.

Vasario 19 <1. Kaune, Jab-
isz Washington©. Jisai atlankė 1?,lsk,°. ,tics Į Nr- rastl‘ »1>-

ve į Vėl u k pirkit*

J

ves i

po jomarka su karve?
— Matai, mano motore 

mane vieno ant jomarko nolel- 
dže, 'kad nepapultau in kokia 
beda, — atėjau tada su karve, 
ba mano motore sake bus daug 
saugiau... *

GERA TARNAITE
— Frano — suvis ne ap

žiurai st ūbos, nuo menes o lan
gai. nemazgoti.

— Tai ne mano kalte, tik
tai tosios merginos ka priesz 
mane buvo o asz da nuo nede-
lios tarnauju.

4 Reading ■
lines

t

►

ATLANKYKITE

IN SKAITYTOJUS -----------
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. 1

v 1'' 'f,' ■ j į ! I1 .i įl '' ' I

............ ' ■ ->

Naujos Pavasarines 1930 
Kūdikiams ir Mergaitėms
Dresukes

Naujausios ir puikiausios ma
dos, del pavasario ir vasario, dar 
galimaezia pirkti, 
jolas ir gerai skalbasi.

Visokiu koloru, voiles, organ
dy ir swiss. Szilko, crepe ir daug 
kitokiu.

Kūdikiams šaižu 0—1—2
Mergaitėms šaižu 2 iki 6

Speciališzka Preke po 
50c iki $2.98

KLINE’S, 19 W. Centre St., Mahanoy City
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Geras materi-

'^ANNETTL

H. J. HEISER & CO.
--------- PARDAVĖJAI --------

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
(Maszinos del Szlavimo) 

a
CITY

sinuodijusi mėlynuoju akme
nėliu pil. Kaze StankeviczaiteKun. Kunceviczia o p. Klemen

sas Lukaszeviczia nuvežė mi- 
nisteri su savo automobilium 
in Sunbury kur ministeris sėdo 
ant treino ir nuvažiavo adgal 
in Washingtona.

NewYork
1 , • V ___________ _

25 m. amžiaus, kuri padėta li-kus ir redakcije, nes turėjome 
tik puse valandos laiko o jau 
buvo asztunta valanda vaka
re ir turėjom sugryžti ta ryta 
in* Washingtona.

Su pagarba,
Sorž. Tamoszius lĮuston, 

Co. M. 12th Infantry, 
Fort Washington, Md.

Acziu tamistoms už atsilan- 
kima ir gerus vėl i n i mus. Mel
džiame atsilankyto kita karta 
ir ant ilgesnio laiko. O gal ta
sai žmogelis mane kad jus 

agentai Ii r 
nes pas mus žmo

nes labai vaktnujosi nuo tuja 
uostytojo uždrausto sztofo. — 

Redaktoris.

goninen. Jos gyvybei pavojaus 
nėra.

Ta pat diena Uosto kranto 
g. .19 Nr.esavo bute actu apsi
nuodijo pil. Magde Articzko- 
nyte 28 m. amžiaus, kuri padė
ta, ligoninėn.

VIENA DIENINE 
EKSKURCIJA 2? E. Ceptrę St.,

NEDELIOJ 30 MorcziausFrackville, Pa. — 'Helena, 
8 metu dukrele Jono Želionio, 
likos sužeista per automobiliu 
kuris apsiverto ne toli josios 

kada dreiveris norėjo 
trenkimo in 

Seredos ryta mer- 
Paliko tėvus, dvi 

ir tris brolius.

Frackville, Pa.

.00 D E M A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phone 216-w> MAHANOY CITY

In ten ir 
adgal

SUDEGE KLUONAS.
Vasario 24 d. 'apie ,15 vai. 

Natavoliu km. Merkines vals. 
gyvent, pi). Vitkausko Leono 
sudegi' kluonas 2000 litu ver
tes. Taip pat sudegi1 ir jame 
buvusios ūkio m'aszinos.

padaryta
Kluonas ir

I
I

Speciali* Treina* Subato* Naktį
Isz Shenandoah .... 12:35 ryte 
Isz Mahanoy City . .. 
Isz Tamaqua . ...........

namo, 
apsisaugo t 
morgą i te. 
gait o mirė, 
seseres

nuo USF3 Iszprosiname Siutus už 35c £8
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprcsyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

1:10 ryte 
1:45 ryte

Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 'ftOO 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda, vakare.

mane
esate prohibicijos*NETIKĖJO.

Žydą: 
kokis

— Žiūrėk, 
puikus szuo. 

Brangiai, po teisybei kasztno- 
je, bet ir yra in k a pažiūrėt.

— U j, asz niekad ne tikė
jau, jog už taip mažus pinigus 
taip dideliam sūnijo.

Ponas in 
Judeli,

iszsigando Andruąevl- 
iszejo su savo

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 30 Morcziaus

Dubeltavae 
Tikietat

f-------
ANT ATMINTIES
Mano milemo vyro 
Juozo Truckoruius 
kuris likos užmusz- 
tas Old Ben No. 8 j 

kasikloje mieste W. g 
Frankfgrt, III. du 
metai adgalios.

Pasilikusi pati 
ir vaikai.

t

— .Juozukas 
ežius 8 metu, 
broliu Jonu ir draugu Alber
tu Pajėk, rinkti painias arti 
Wet h e ra H Junction. Norėda
mas užszokti ant anglinio trū
kio nuvažiuot narnoj paslydo

H ir puolė po ratais, kurie jam 
nupjovė abi kojas. Juozukas 
likos nuvežtas iii Ashlando li
gonini t e ir pagal daktaru nuo
mone tai pasveiks,- 
jau nenaudos savo

Viso

\

bet kojų 
gyvenime.

$4.00 I

j
SpBcialhzkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI Sta 

i 7 f20 vai. vakare Standard Time.

Dr T. J. Tacielauskas
Pi muitinis Lietuviszkas

I lentistas Mahanojujo.
Xnt Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St: Mahanoy Citv szia- 
Czionais

Francis Day & Night Studio
13 S. MAIN ST. MAHANOY CITY, PA. sugy- 

nekurios

nuostuoliu 
2,460 litu sumai, 
jame buvusios maszinos nebu
vo apdraustai. Spėjama, 'kad 
gaisras inVyko del padegimo. 

* > f

SKAITYKITE “SAULE”

a pc| rail's ta. Spėjama, 'kadJ * -ta uk. !
Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minetas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykito pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

*

t *<'■ Tclefonokitc mumis o pribusime priimti darba K

Padarimas mažu fotografijų, tik per trumpa laika galite 
gauti nusi,raukti'

5 Fotografijas už 10c.
Greitas patarnavimas. Ateikite anksti o iszvengsite susigrū
dimą. Adara nuo 11 valandos priesz piet iki 10 nakezia, 
teipat ir Nedeliomis. Visi nori tu mažu fotografijų.

I

East Granby, Conn. — Pas 
mus gana sziltas oras, sniego 
norą bet ant lauku da nedirba* 
Mieste} randasi daug žmonių 

tbe darbo kuriuos miestas mai
tina — ( Sunkus žmonių 
dieninis padėjimas,
daugiaaše kompanijos auginu 
tabaka prie kurios turi daug 
žmonių užsiėmimą. Lietuvei 
gana gražiai sutikime 
vena, tiktai kaip
merginos yra pasileidia o mo
terėlės varo namine ir alų, po 
tam užsitraukia, 
ežios ka daro. Prisiunskite po
ni Baltriuviene ant juju ap- 
malszinimo. — (Baltriuviene 
pribus neužilgio, kaip tik pa
taisys savo forduka.

nežino ipa-

R.)

0 s

5 s

TAUPYKITE IR DIRBKITE

Yra gerai ežia būti; bet da geriau turėti darba ir pa
dedant dali juso algos in musu Banka

MERCHANTS BANKING TRUST
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Federal Reserve System
—--- »------

Juso sutaupyti pinigai prigėlbsta jus užlaikyti

Kulpmont, Pa. — Susqueha- 
na angline kompanijo paleido 
ant pardavimo visus savo na
mus kurie randasi Hickory 
Ridge, Hickory Swamp, Coal

CO.

kada
būnate be darbo arba negalite dirbti.

DIRBKITE IR TAUPYKITE
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

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

3 
!

3 I I
3

I ĖI

I

Run ir Fiddles Green. Žino
ma stubeles yra paprastos 
kompanieznos stubos.

St. Clair, Pa. — Jurgis Mi
kalauskas, 50 metu, gerai ži
nomas saliuninkas, dingo isz 
namu Nedėliojo ir lyg sziam 
laikui nesugryžo. Manoma 
kad paklydo ant artimo kal
nu. Jeszkotojai jojo da nesu
rado.
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Paveikslas parodo kaip Mahanojaus 
buvo nueiti in darba anksti ketvergo 
dra jau apsimalsziuo. Sniegb

nesmagu 
ryta. Sniegine au- 

nupuole apie 4 coliai. 
I «

Dr; J. G. Bodnar Chiropractor s

i

Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S
. . .UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . .
Preke Maži---------------------Pristatyta* Ant I

• Telefoną* 216-W
623 EAST PINE STREET

DAIRY
iko

MAHANOY CITY, PA.

Apsaugokite Save Akis!

❖

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Mos rekomenduojame

Dr. A. T. Liachowitz
Jiaai suteik* jumis atsakanti ro

dą ir sgzamina Dykai. Jeigu rei
kalinga, tai pritaikinsime at*a- 
kaneziu* AKULORIUS.

» .j.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antra* Flora*, MAHANOY CITY

HENRY FOX 
Pardavėjai 

❖
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu 
❖

126 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

I

I

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkos Vettuvem*, Bankietam* 

4* ir Pagrabam* Vainikam*
Pristatome in visa* miesto dalis!

311 We*t Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street 
Phone 14

V'
SHENANDOAH

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

--O----
Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fremu*. Atneazkite Filmau* 

pa* mumi*.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Geriausio* * 
ruasie* 

del visokiu pareikalavimu 
* * * žemiausia* preke* ♦ << * 

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sstore 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

KVIETKU*
uz

Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 
gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi
mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, 
taipat gal pagelbsti.
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE

RAPY BUDAS GYDIMO.

jumis

I

B. F. HEHN
POP1ERN1NKAS IR MALORIUS

♦ Geras Materijolas, Darbas ir 
Užganedinima*. Phone 266-R 

❖
137 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
%

A Electrotherapy, Electric Bath*, Ultra-Violet Ray*. Infra-Red
? R«y«»

tion DIETETICS.
g Ateikite ir dukites save iszegzaniiaavqti o
8 fcimas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
» OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popeit. 7 iki 88 vakarais, kožna diena apriez Nedeliomis ir Szventadieniais. Kitos 
& valandos pagal paroikalavinia.
! rv I C R ADAI a d 223% E. centre st.
R VI. J. u. DW11 nu MAHANOY CITY, PA.
u Telefonas 120-R

AI <b

Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Bath*, Colonic Irriga- 
1ETETICS.

Middleport, Pa. f Juozas j 
ii___ z»?t _ Ci.. __............... i_

’ 1

i ■

Pjtkus, 65 metu, mirė namie po; 
ilgai ligai. Velionis paliko pa-; 
ežia, stunu ir broli. 
.. . , efdki' *

■t
I

■t

CHIROPRATIC iszdes-

*

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tiks del juso akiu.

DR. S. MILLER
OPTOMETRIST

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

SHENANDOAH Ofi«a* valando* 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampa* Main ir Lloyd St*. 
SHAMOKIN Ofi*a», Kearney Na- 
me, Market ir Independent St*.

Geriausi Apsiavima Del Visos 
Szeimynos, ui Pigias Prekes I

*r

i
I 121 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
i i—

ĮC




