
* ♦ y
/'r i

riti.-
llif

i

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDA?

ISTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION <8.00 
▲dvertiilng Ratei on Application.

PUBLISHED BY .

W. D. B0CZK0WSKI - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY (UTY, PA.

I

M ,«►

t f .' e Ii •l Ii Z*.

* £ 0 •? *

■

v

p

iii

6

A

1

L 
i

’-Ai

DH-KART SANVATiTNIS LAIKRASZTIS “SAULĘ’1
■ JSŽĖINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYOZIĄ

J r U*

M r

i' , ?...
B
L r , I

'"^1

I

I I

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto 13.00 
Europoje ir Kanadoje >4.00 ant rUo meto.

LalizkuB Ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso!
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ISZ AMERIKOS
Jeszko-

SURADO KAULUS ŽVERIO 
MILIJONU METU 

SENUMO.
Cardova, Alaska.

tojai netikėtai surado led uosi a
nrtymoja czionais prehistorini 
žveri kuris turi 42 pėdas ilgio o 
jo uodega utri 30 pėdu ilgio; 
galva turi G1/^ pėdas ploczioi
Žvėris yra gerai užlaikytas nes 
radosi leduosia tukstanezius 
metu. Tokio žvėrys radosi ant 
pradžios sutvėrimo svieto mili
jonai metu atgal.

MARINO PACZIA, TA JI 
PERSZOVE.

Sharpsburg, Pa. — Harry* 
Krech, randasi Readingo ligon- 
buteje su perszautoms kojoms, 
o jo motore Armeta yra užda
ryta kalėjime už papyldyma to 
darbo.

Motore kalbėjo buk josios 
vyras uždare ja ant 
kur laike per szeszias 
Motoro užtiko kampe 
vintą karabinu, o 
atėjo prie duriu ir
visaip plūst, toji paleido du szu 
vius per duris pataikindama 
nedorėliui in abi kojas.

pastoges 
dieųas. 
užpro- 

kada vvras •r
pradėjo ja

MILŽINAI APSIVEDĖ.
Valparaiso, Ind. — 

prasta porele “diezkiu 
Huriszti mazgu moterystes czio
nais. Yra tai Hcnrikis Hass- 
man turintis 6 pėdas ir (i colius 
dydžio o iok> rvveninio drauge 
yra Etiudą Rang kuri turi 6 pe- 
daas ir 2 coliu dydžio. — Kokio 
dydžio ju vaikai bus, tai turim 
da truputi palaukt kad sužinot.

Nepa
likot

TURĖJO NEBAGELE GIN
TIS NUO TOKIO VYRO.
Riverdale, X. Y. — Kada 

Tempei Seavey stovėjo užsimo
jus su kirviu pasirengęs kirsti 
savo paezia Henrietta, toji pa
griebė gulinti revolveri ir szo- 
ve pasiutėliui tiesiog in szirdi. 
Tame dai4be prisižiurinejo ju 
dvylikos metu dukrele. Motore 
likos uždaryta kalėjimo. Vyras 
atėjus namo isz darbo būdamas 
geri užsitraukęs pradėjo mote
riai ka toki iszmetineti o toji 
negalėdama to nukensti nuszo- 
ve ji.

KAS PER DAUG, TAI 
SZELAUK.

Emans, Pa.— Daugeli kartu 
aplaikes in kaili ir visaip bū
damas paniekinėtu per savo

NUBODO LAUKT RUSTI BAUSME
MIRTIES TĖVO

PAVOGĖ MIRSZTANCZIAI 
KAIMINKAI PINIGUS ISZ 

PO PADUSZKOS.

SULAUŽĖ ŠUNELIUI KAU
LUS UŽ RŪKYMĄ PAPE- 

ROSU UŽ KA LIKOS 
NUBAUSTAS.

kokio tai 
kaiminka 

nami-jai

Gary, Ind.—Mrs. Katre Kra- 
vulski, apskundė savo kaimin
ka Ona Pavlickiene už pavogi
mu nuo josios trijų szimtu do
leriu.

K ra vulskiene nuo 
laiko sirgo, o josios 
Ona prigelbedavo
niam darbe ir dažiurinejo kelis 
vaikus. Ana diena ligone prisi
pažino Onai, kad turi po 
duszka tris szimtua doleriu, ku 
riuos jai ketina palikti po 
smert už jos gera szirdi ir jos 
prižiūrėjimą. O kad ligone ne 
greit nemirė o Onai nusibodo 
laukti paskutines valandos, to
dėl nutarė pinigus prisisavyt 
da ifž gyvasezio — ir taip pa
dare.

Kada ligone datyre, kad pi* 
nigai dingo isz po paduszkos, 
pasakė Onai kad szimtas dole
riu isz tuju pinigu neprigulejo 
prie josios ir kad sugrąžytu at
gal. Ona nenorėjo tai ne klau
syt ir pinigu nesugražino. Ant 
praszymo ligones viena isz kai- 
įpinku innesze skunda 
vagilka.

ketina

pa

priesz

NUŽUDĖ ISZ BADO SAVO 
VAIKUS.

Beech Grove, lud.— Xegale- 
dumas tjlgjuus kentėti badu ir 
vargu ant szio svieto, Mrs 
ry Bandy, užlipinus visus ply- 
szius kambario, atida re gaza ir 
atsigulus ant lovos su ketu
riais vaikais lauke pabaigos 
gyvenimo.

Kada policija atėjo suraszyt 
protokolą, nerado st ubo ja ne 
szomtelio duonos, 
drapanų. Szeimyna kente 
ga nuo keliu menesiu i 
tuom maitinosi, ka g 
nai jiems atneszdavo. 
sirguliavo nuo kokio tai laiko 
ir negalėjo uždirbti ant duonos 
sau ir vaikams. Josios vvras* 
iszvažiavo jcszkoti darbo ir vi
sa žinia apie ji dingo.

>« •»

lien

ant lovos su 
lauke

nerado st u boja 
pinigu ne

var-
ir tik

jeri kai my
lioti na

68,173 PROHIBICIJOS 
ARESZTAI PER METUS.

Washingtonas, D. C. — Ofi
cialiu praneszimu, per pasta
rus iždo metus už prohibicijos 
instatymo laužymus Jungtine- 

suimt i 
automo-

nesu N'alstvbese buvo 
68,173 asmenys, 8,6338,63 

szirclinga pacziule per szeszis biliai vertes$3,290,830 ir 64 gė
la iveliaimotus savo pagyvenimo su Ge

raldine, Jonus Stickle, ant galo 
nutarė atsikratvt tosios nelais
vos, kada toji jam liejo stiklą 
szalto vandens už kalnieriaus. 
To jau buvo uždaug Jonui, t ž- 
vede skunda ant persiskyrimo, 
o sudžia Dįekson 
graudus verksmus

iszgirdes 
Juozo, su

daužė rvszius moterystes ir da-♦ •'

ve Jonui liuosybe, kuris szoki- 
nedamas apleido siūlą ir nelaba 
motore.

BUVO JAI PER SENAS; 
NUŽUDĖ JA.

('hieago. — A. M. Seavey, pa
1 metus, daginiometus,Ii, turinti 3 

buk ji skundėsi priesz kaimy
mis, buk jisai yra personas ir 
senas “graniozdn”. Vyras pa
ėmęs revolveri stojo priesz mo- 
teria kalbėdamas: ” 
priesz kitus, kad asz esmių tau 
per senas, o kodėl apie tai ne 
atsiminiai kaip už manes teke- 
jai.*”
in motore du szuvius padeda
mas ja ant vietos. Seavey mo
tore buvo už ji kone 20 metu 
jaunesne Ir gyveno su vyru tik
tai szeszis menesius, j

tu r ilgoj i

rimu kontrabandos 
vertes $687,480.

......... ■ —T J......... •

LIETUVIUKAS10 METU 
PARDAVINĖJO MUN- 

SZAINE.
Worcester, Mass. Policija 

czionais deszimts metu 
Kada polici-

suėmė
sūneli Jarusziu.
jautas nuėjo aresztavoti Jaru- 
sziene už pardavinėjimu mun- 
szaines,
sirado namie, todėl vaikas ma
nydamas kad tai

atėjo pirkti munszaines
par-

motinos tame laike ne

4 4 kostume-
ris” 
aprėiszke kad jisai jam 
duos. Policmonas buvo apsirė
dęs eiviliszkai ir vaikas jo ne 
pažino. Vaikas pardavė jam 
paintnke, už ka policmonas už
mokėjo jam 50 centu.

SUDEGE 18 VAGONAI
t

Isz Visu Szaliu DU STUDENTAI ISZRINKO 
SAU NEPAPRASTA GY

VENIMO VIETA.
Berlinas. — Kapiniu

NEDORA DUKTĖ NUSIUN
TĖ SAVO MOTINA IN 

KALĖJIMĄ.
I’linl, Mieli.

na Cushing, L- mvu. 
llikos nubausta kalėjimu aid 
penkiolikos dienu, novos už iš
pildyta vagysta szimta doleriu 

dukteres A'ineenos 
kiiri apskundė savo

gu butu užtarus nors viejia žo- 

motinėlės, tai
>a leide.4 

szeiniyninis nesupratimas tarp 
dvieju (lukteriu senukes 
na norėjo aplaikyt visa 
senukes ir josios narna.

Mrs. M i kali- 
82 metu amžiaus-

BAISI
EKSPLOZIJA

KETURISSUARDĖ 
SZTORUS.

JAUTIS PALAIDO
TAS GRABE

sargai 
patemino du jaunus žmonis 
slankiojanczius prie 

ir praliejo

11

I

didelio 
antgrnbio ir pradėjo paskui 
juosius sekioti, l’ž keliu dienu- 

kad abudu apsigy- 
Vienas isz

V'

Beloti, \\ is. — Baisi eksplo
zija, kuris kilo po ugniai, suar
dė keturis sztorus vidurmiostyj 
padarydama bledes ant milijo
no doleriu. Keli ugniagesiai li
kos sužeisti. Visa dalis miesto 
likos smarkiai sukrėsta, l’ir-

• niagesiai likos

nuo savo 
lleddler, 
tikra molina už vagyste

KERSZTAS JAUNU ŽYDU 
DEL TĖVO, -KURIS 

JAUNA
TĖVO 

SUMUSZE 
AKTORI.

Pa. — John T. 
metu, yra.

Sharpsburg
O’Rourke, 52 metu, yra. tėvu 
szesziolikos metu šunelio. J’c- 

neužkente visu tu, 
kurie rūke paperosus, o kad ir 
jo sūnelis rūke tuosius 
binius (’vokelius” ir ana diena 
uždegė viena prie tėvo, norėda
mas parodyt, kad jau jisai yra 
“vyru”, tėvas perpyko baisiai 
paliepdamas jam iszmesti pa- 
perosn per Įauga.

Sūnelis nepaklauso tėvo, 
da levas ėmėsi prie darbo in- 
kvepinet in sūneli paklusnumą. 
Sumusze šuneli taip kad reikė
jo ji nuvožt in ligonbnte, nes su 
lauže jam du szonkaulius ir 
puikiai iszborvino jam kuna.

Tėvas likos aresztavotas už 
pervirszini sumuszima savo 
vaiko.Gal poteisybei tėvas tru
puti per rustai pasielgė su sune 
liu laike perpykimo, bet neku 
rie tėvai kada užpyksta per
žengė rubežiii savo kantrybes 
ir ant vaiku iszpila savo 
ti.”

vas baisiai

v v r n 5 9

< < (--ir ra-

leli isz'teisihimo dėl savo senos 
slidžia bid u ja 

ml Iiuosvbes.Buvo tai
1)

4 4

Ta-

zlas-

DIDELE UGNIS STANDARD 
OIL CO. DIRBTUVĖJE.
Brooklyn, X. Y — Standard 

Oil kompanijoj dirbtuvėj, prie 
KastRiver upes užsidegu sep
tyni didelijkubilai, kožnani ra
dosi po 10,000 galonu aliejaus 
ir terputynu, nuo ko užsidegė 
dvyleka kitu kubilu alieijaus. 
Keli darbininkai likos sužeis-

. Vince
I u ria

4,500,000 ŽMONIŲ SOVIETU 
KALĖJIMUOSE.

Xew York. ■*— Buvęs Rusijoj 
armijos kaviinkas (L Diamga- 
1‘ov pasiūlė inrodyti kad Sovie- 
,u Rusijoje komunistai turi ka
lėjimuose 4,500,000 žmonių. 
Jis pa re isz k <

sukrėsta, 
sužeist i.

dalis miesto likos smarkiai su
krėsta. t gniagesiai isz Roek- 
fordo pribuvo in pagelba, bei 
negalėjo apmalszyli inszOlusios 
ugnies. Manoma kad eksplozi
ja kilo nuo sugadytos gazines 
paipos.

Visu
Rownas. — Keliolika žvdisz- 

ku jaunu vyruku nutaiv czio
nais loszti teatru. Atėjo diena 
perstatimo, žmonių susilinko 
in sale bet ant nelaimi 
do nelaiminga žilu*, 
biausias aktoris 
savo roles

valgant

4,500,000
, jog gavės infor

macijų isz Sovietu kalėjimu ad 
ministracijos valdininko.
gal jo, penkių metu planas eko
nominiai nepavyko, vėliau mi- 
itariszku atžvilgiu — pilnai 
įasiseke, ir esą iki 1932 metu 

Sovietai sius savo kariuomene 
in Kinija ir Indija, jaigu iki to 
a i ko tos szalys nepsidarys ko

miui ist i nes respublikos.
Diamgrovas bus paszftuktas 

ta inrodyti Kongresinei Komi- 
siji, Komunizmui l’irti Ameri
koje.

Pa-

NEDORAS SŪNŪS PERDU- 
’ RE SAVO MOTINA.
New York* •— Jonas Lasta- 

vicj 19 metu, alėjas ant polici
jos stoties apreiszke kapitonui 
bu Y jisai nudūrė peiliu savo

tais. Blcdes padarytu ant milr- motina. Kada policija nuvažia-
jonu doleriu.

TRYS PAKALEINES 
PASIKORĖ ANT TOS 

PACZIOS BALKES.
N. Y. — Pily- 

likos
Niagar Kalis, 

pas By berry, ana dienu 
surastas kabantis aut bailees 
savo tvarte, ant farnios septy
nios mvles nuo czionais.Dvido- 
szimts metu atgal, Pilypo pati 
taipgi pasikorė toj paezioj vie
toj. — Matyt kad dvasia pasi
korimo randasi toje szeiniyno- 
M

Readinge> >

PASIELGIMAS NE 
MILASZIRDINGO TĖVO

SU ŠUNELIU.
Pa. Vladas Vi

tek drauge su savo paezia li
kos aresztavoti už nedora pa
sielgimą su savo deszimts meti
niu sunum Kdvarduku.Liudin-

BULVIU.
Autiago, Wis. -t- Magazinas 

Su tais žodžiais paleido in kuri atvežta ana diena asz- 
su-

»

tiioniolika vagonu bulviu, 
dege su biediuns ant 600,000 
doleriu. Bulves kefino Jlniti sius 
tos in Chicaga ir kitus didoH- 
niti.H miektits. .

»-

DU LIETUVIAI SUŽEISTI 
LAIKE MEDŽIOKLES.

Otis, Mass.
žiniomis, diena ne

mo
ku rioje buvo

— United Press 
Gruodžio 2 

toli Larkin Pond užsidegė 
deju stovykla, 
apie 15 medeju isz Conn, vals
tijos. Keturi medeju .mirtinai 
sudegė, o szeszi sužeisti, ju tar
pe ir Lietuvis Jonas Skritulkas 
ir Matas Mažeika, isz New Bri
tam. Sužeistieji visi nugabenti 
in Litchfield County ligonine.

MIRTIES MIGLOS
G8 ŽMONIS MIRĖ SLAPTIN

GU BUDU PER MIRTINAS 
MIGLAS TRUCINAN- 

CZIO GAZO.
< Į . 1 <i

©įi

Bruksela, Belgija. —

‘s paskly- 
buk svar- 

negali loszti 
isz priežast i<*s, kad

jam tėvas gerai iszpere kaili ir 
nepavelino loszt teatro laike žy 
diszkos szventes, nes tai prie- 
szihasi žvdiszkm Talmudui. Pu 
klika buvo baisei neužganady- 
ta isz pasielgimo tėvo su jaunu 

ir nutarė jam už. - taraktorių 
atmokėti.

Sztai ant rytojaus ponas 
Vaksman, toip vadinosi rustus 
tėvas,, eidamas isz namo iii 
szkala, patemino su nepapras
tu nusistebėjimu, 
stovinti “mitą,” 
ba del uuneszimo mirusiu žvdu .i r *

ant kapiniu. Nusigando da la
biau ponas Vaksman, kad žy- 
diszkos tiesos nepavelina idant 
innoszt u t uszczia

rytojaus

4 4

priemenėje 
tai yra gra-

raba.

vo in narna-pcrsitikriiit ar tik
rai taip atsitiko, rado motinos 

gulinti su peiliu Jmiti- 
ne.je ant grindų. Tėvas tame 
laike gulėjo ant virszaus ir nie
ko nežinojo apie žudinsta. Šu
neli uždare kalėjimo. Kokia bu
vo priežastis žudinstos, tai isz- 
gama policijai neapreiszke.

Mouse 
pakalnes gyventojai puolė in 

priežasties 
kurios 

pakalnią
nuo kuriu lyg sziolei mirė jau

didelia baimių isz 
miglu 

po visa
truciuancziu 
p pasklydo

lavonu

;ama policijai neapreiszke.

u'žvcde
Rudolpas 

skunda

TURĖJO VALGYT DRAU
GE SU SZUNIU.

Canton, Ohio. 
Bernhardt
priesz savo paezia už nemanda
gu pasielgimu su juom. Nekar
ta nukentejo nuo savo pacziįl
ies kada toji szokinejo ant jo 
su peiliu kersziudama iszpiovi- 
mu jam szirdies, bot tuos ker- 
szinimus nukentejo ir nieko 
sau isz to nedarė, bet kada ji 
priverto valgyti isz tos paezios 

to buvo 
geidžia

persiskyrimo. Porele apsivedė

torielkos ka ir szuo 
jam uždaug ir dabar

toji prislėgė buk levas nurėdė 192;; meto mieste Akron.
prisiiriszo prievaiku nuogai, 

medžio artymoja st ūbos ir pla
ke su diržu. Tėvai iszsikalbejo 
buk turėjo rustai nubaust vai
ku kurio begalėjo niekaip su
valdyt ir turėjo naudot diržą. 
Sudžia turėjo kitokia nuomo- 
ni apie toki nubaudimu ir abu
du tėvus nubaudė ruseziai.

NORĖJO VARYTI MASZINA 
BE ELEKTRIKO.

Wilkos-Barre

68 žmonis.
Nuomone žinuuu 

trucinanti
yra 

azai, kokie 
naudojami per Vokieczius lai-

(>• 
o

kad 
buvo

ke kares, buvo užkastas toje 
aplinkinėje po pasibaigimui 
kares ir dabar isz žemes pas
klydo po visa aplinkine.

Kiti vela yra tosios nuomo
nes kad tai

kokis vieszpatavo 14-
“juokioji mirti s

tikrųjų Rudolpas turėjo 
niszka gyvenimą.

amaras, 
tam szimtmetije, kuri iszsmau- 
go kone treczia dali gyvento
ju Vakarines Bnropos.

Visi svetimszaliai laivui ku
rie atplauko isz kitu žemiu li
kos sulaikyti idant toji mirtis 
neprašiplatiutu kitur. Žmonis 
Belgijos yra dideliojo baimėje 
9 komikai tyrinėja 
t uju mireziu.

priežastį

Paskutines Žinutes
UŽKLUPO ANT SAVO GAS- 

' PADINES SU KRĖSLU.
insiutes ant Vanda Gurdon, 25 metu sude 

savo gaspadines idkulicnes 
kad toji nepasiidave jo žverisz- 
kam norui, burdingierius liau- 
ras Rogada, 45 metu, žverisz-

Buffalo, X. Y
gaspadines Pi kaliem

1[ Mohtvilfo, N. J. — M rs

ge apt smert draug su savo tri- 
mi vaikais deganeziam name. 
Vaikai turėjo nu 1 lyg 

Lcmdon. —— 
kai atsimokejp už tai dorai.mo- 000 Szkotiszkuk

o

Ka ežia daryt! Lauže galvas 
ir 

ežia darvt. 
gaspu

ta paezia diena 
Žyniai pirko ver-

apie tai ne tik rabinai bet 
svietiszki žvdai ka

pliuko pas viena jAnt g 
dori pastipo 
versziukas. 
sziuka, atnoszo namo ir indejo 

ir tokiu būdu pilnain grabu 
grabu isznesze isz namo. Visi 
buvo užganadytais o vorsziuka 
patiko didele garbe nes
tai pirmutinis jautis Lenkijoj, 
kokis buvo palaidotas grabe.

buvo

KIEK POPIEŽIUS TURI 
METINIOS INEIGOS.

Vatikano Miestas. — Pagal 
metini apskaityma (ai popie
žius turi pehio sekančiai: Pro
centai nuo pinigu jam atnosza 
kas metas (>,875,000 lyra; do
vanu aplaiko 2,500,000; Petra- 
grasziu aplaiko isz visu daliu 
svieto 12,378,000 — viso ap
laiko 21,378,000 lyrų ant meto.

Lszleidžiu sekaneziai: užlai
kymas kardinolu 875,000 lyrų; 
popiežiaus kareiviams ir tar- 

3,070,000;
mu ze jams 
ro bažnyczios užlaikymas 750,- 
000; kitiems reikalams 80,000; 
Viso iszleidžia per metus 6,- 
745,000. Viso pelno pasilieka 
14,633,000 lyrų (apie 766,306 
doleriu.)

nnnis kunigams ir 
1,250,000; Szv. Pet-

iszsidave, 
veno antgrabije. 
sargu nuėjo paskui juosius in 
vidų, rasdamas juos
užkandala. Kada juju užklaus
ta del ko, sau apsirinko tokia 
vieta ant gyvenimo ir neduoda 
įnirusiems pasilsiu, jauni žmo
nis atsake kad jiems geriau bū
ti antgrabije ne kaip gulėti po 
tiltu, nes isz priežasties vargo 
neturėjo jokios pastoges priek 
tam, buvo jiems malsziau mo

no kaip
su gyvais. — Turėjo pasijesz- 
koti sau kitokios būties.

kytis teqi numirėliu

TRUKIS UŽMUSZE 28 
ŽMONIS.

i

’ *

I >vl-
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Iamingradas, Bosiję, 
deszimts asztuoni žmonis likos 
czionais užmuszti ir dvide- 
szimts sužeisti, kada greitasis 
truki trenkė in l)o.sa kuris sus
tojo ant skerskelių. Varytojas 
negalėjo jojo sulaikyti ir im
kis visu smarkumu trenkė iii 
pati viduri.

EKSPLOZIJE AMMUNICI- 
JOS UŽMUSZE 40 ŽMONIŲ.

Porto Nova da (’huną, Brazi
lija. — Laike karia darbininkai 
iszkrovinejo ammunicije isz 
vagonu in vežimus, isz. nežino
mos priežasties kilo cksplozijc, 
kuri užmusze 4tl darbininku ir 
sužeido apie szimta. Drūtis 
eksplozijos suardo kone visus 
namus miestolije.

ISZPANISZKAS ARKIVIS- 
KUPAS NUŽUDINTAS.

A p-Madryt, Iszpanije. 
laikytos žinios isz 
skelbia, buk tenai!inis arki- 
viskupas A’illar Del Areobispo, 
likos nužudytas ]X‘r koki tai 
Francisčo Yazaro, kuris szo- 
ve in ji penkis kartus, užmusz- 
damas ant vietos.

Valencijos 
buk tenai!inis

žmones žuvo o

H

63 ŽMONYS ŽUVO 
DREBEJIME ŽEMES.

I 
Rangoon, Burma. — Szoszes- 

deszimls trvs
daug sužeista dreliejime žemes 
czionais kuris tęsęsi kone per 
visa nitkti. Daug bledes pada
ryta Pyn distrikte, kur namai 
pradėjo degti. Keliolika myliu 
geležkelio suardyta ir keli til
tai sugriuvo.
Abuqiierue, N. M, — Czionais 

ir davėsi jaust du smarkus dre
bėjimai žemes. Namai smar
kiai sukruto. Žinonvs su dide
liu baime iszbogiojo isz gyve
nimu.

3 metu. 
Streikas 70,- 

anglekasiu, 
kuris likos iszszauktas 1 I)e-

likos atszauktas ir 
sugryžo

1 d'1

teriai.
Pikula iszejo in ciariia o 

motoro nuėjo ant virszaus atsi
gulti. Burdingierius pasinau
dodamas isz progos užlipo ant 

pradėjo 
galva su 

krėslu. Ant riksmo mo teres at
bėgo kaimynai o burdingierius 
iszszoko per įauga isz antro 
laipsnio. Poli(*ija ji surado gu
linti sužeista ir supjaustyta 
per stiklus ir nuvožė in kalėji
mu.

Sužeista motore nuvožė in li- 
gonbpte kur randasi pavojui*

Tula dnrl>a

kuri inkiszo “ploga

Pa. T- 
moterelo pirko sau ant Kalėdų 
skalbimu, elektrikinia maszina, 
davė iszkirpt skylute sienojo in 

”, bet nia-
szina nesisuko. Dave žinia per 
telefoną in sztora, kad maszi
na nesisuka. Sztorninkas at
siuntė, elektrikieriu, kuris per
žiurėjo maszina ir rado viskas 
pareilke 'bet tuojaus dasiprato 
kur buvo“triobelis” — šlu
boje nebuvo

trio helis” 
užvesta elektriką 

ir inasziua. negalėjo suktis. Mo
tore dasiprato savo klaida.

virszaus su krėslu ir 
motore daužyti per

. r

cemberio,
visi anglokasiai vela 
prie darbo.

1[ Washington, D. C. — Jui- 
gu valdžia suvaržys ateivysta 
isz Europos tai ateinanti mota 
ncinlcis 135,000 ateiviu,
laikymas prasidės nuo 30 Ju- 
niaus. «

11 (‘hosier Pa.

Su-

—- Mrs. ldi\^ 
Twadell, 38 metus, paskandino 
maudineja savo du mažus vai
kus, po tam pati sau norėjo 
perpiaut gerkle bet tame netu
rėjo pasekmes.

i

5 TURES MIRTI, 3 NU
TEISTI ANT 10 METU. 
Moskva. — Asztuoni žymus 

kuriu teismai v u zinžhnoriai, 
suokalbi prieszais valdže tęsę
si nuo 25. Novemberio, nuteisė 
penkis ant susžaudimo o tris 
ant deszimts metu in kalėjimu 
ir konfiskavimą viso juju tur
to.

Regėtojui sude pritarė viro- 
,kn su riksmu ir plojimu ranku.

%

KINISZKI BANDITAI PAS
KANDINO 4 LAIVUS.

Hongkong, Kinai. — Kinisz. 
k i marinei banditai isznesze in 
pa dangės keturis laivus su pa- 
gel ba bombų. Su pasknūdytais 
laivais žuvo ajiie dvideszimts 
laivoriu. Visa t a vora banditai 
užgriobe, o
ka da radosi prie gyvastU^S 
visus iszskerde.

tuosius lai varius
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i Kas Girdėt
Ar jau visi susitarėt su Kalė

diniu Dieduku ka jisai turi at- 
neszt del jusu įnylemu ? Tik dvi 
nedėlios lyg Kalėdų. Nevilkin
kite su pirkiniais, nes Uiom ne 
tik sau
darbininkams s 
paskutinia diena 
sienis ant kart patarnauti,

palengvinsite bpt ir 
ztorosia kurie 

negali Vi*

szian*Vienas isz goriausiu 
lieniniu prieteliu žmogaus yra 

Kožnas žmogus 
kaito szioki toki

4

laikraszt is. 
sziadien s 
laikraszt i.

Vienas >kaito 
kitas prie darbo 
bui.

szioki

1

I

valgio.
o
prie
kiti po dar-

na 
turi saugotis.

ko 
lavina

Geras Inikrasztis žmogui 
pranesza kas sziadien ant svie
to atsitinka. Laikrasztis moki- 

žmonis kaip gyvent ir 
žodžiu,

žmogaus protą visame.
Tokiu laikraszcziu yra 

le“, kuri nesigaili kaszto ant 
pagerinimo laikraszczio ir in- 
\ ėdimo geriausios spaustuves.

t * Sau-

Ant pamokslo tidoje bažny- 
czioje, vienas kunigėlis turėjo 
toki pamokslu apie1 moteres 
ypatingai:

“Motore yra migszcziausiu 
ir goriausiu dalyku ant svieto 
del vyro. Panaszi ji yra in por- 
eclona, kuri kada nupuola tai 
siisimusza ant mažu szmoteliu. 
O vyras yra panaszus in akme
ni, kuris nupuolęs, randasi pur
vyne, pakol isz jo neprisikele” 
- - Gal ir teisvbe.

li

Raktu yra, kad tarpe musu 
czionais Amerike, musu gražus 
paproeziai dyla suvisai, ypa- 
tinfai jaunnmcniai no daug ra
si jau tu paprocJiiu, kuriais di
džiavosi musu sentėviai ir ku
riais da ir sziadien mes galė
tum pasididžiotis jai juos pil
dytum.

Paveizdan skaistvbe ir dorv- 
be senovės Lietuvio ir Lictu- 
vaites.Ach, kaip galima didžio- 
tis! Bet sziadien? Oh! net grau
du! Nekalbant apie vyrus, pa
žiūrėkime in moteres ir merge
les musu isz kuriu laukiama 
busianti musu gentkarto, argi 
pikio tuos szventus paproezius 
kokius pildė ju buvusios sesu 
tęs?

Senovėje moteres taip guo- 
dodavo savo vyrus, ypacz lai 
kuosia kol krvžiokisZkos kul
tūros nepažinojo, kad apie ne- 
isztikimysta ir pamislyt nedry- 
so, o meileje'buvo amžinai tvir-

Motinom pavyz<lingom, 
kuriom rūpėjo vien 
triūsas, labas vyro ir 
nos. Savo dukreles taip auklėji 
kad, be motinos‘žinios negalėjo 
niekur iszeit. Kožna mergina 
nesziojo apsijuosius szniura su 
varpeleis, kurie savo skambėji
mu duodavo žinia motinoms, 
kur j u dukreles raudasi. Be tu 
varpeliu Lietuvaite žengt ne- 
iszdrysdavo, 
paliudijimu jos neinžeistos 
skaistybes ir dorybes. Vargas 
buvo tai kurios varpelius isz- 
girsta nepriderenezioj vietoj 
arba laike. Tokia mergina pa
niekindavo nuo visu ant visa
dos pasilikdavo nelaiminga. 
Savo dorybe tamsybei gadinu
sia Lietuvaite stovėjo augsz- 
cziausiai už viso svieto mergi
nas.

Nekalbu kad sziadien Lietu
vaite dorybes neguodoja liet 
sziadien Lietuvoje po kariai 
randasi tukstaneziai merginu, 
ka neturi tūkstantines daleles 
doiybęs savo senovės sesuezin. 
Kas kaltas jai ne motinos?

Isztvirkimaa tnrpe moterių 
ir merginu czionais Amerika 
smarkiai eirta priszakyn, o ki
biusiai nuo kada užėjo loji pra
keikta prohrbicija. Ne noriu 
būti sudžiu tu musu lelijėlių 
kud neužsipelnyt nuo ju kersz- 
to, uos kersztas jau ir musu 
moteriszkiu pradedą but labai 
vyram baisus, bet turiu pasa-

tom.

r>

na minis 
szeimv-

)

kadangi jie buvo 
jos

kyt kad moteriszke,4 4 kuri gore 
po visokias urvas ir rodhauzes,
geriau butu, kad jais biesas pa-
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ŽIEMA NESULAIKO JESZKOJIMA AUKSO.
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ALUNTOS AUTOBUSAS
NUSKENDO UPĖJ SU
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5 KELEIVEIS.
Kaunas. — , ’’’

pranesza. ap.ih -a.ijtobuso ūdai
- Is^ Vilkmerge*

mo Kurkliu valscziuj.
• . v • Į

Lapkr. 11 d., vakaro Almi-

' 'J

000 Kietmetru Lie
tuvos Valstybiniu 

Miszku .
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Miszku
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Sniegas ir szaltis nesulaiko žmonis jeszkoti aukso Mala- 
Ka mulo ja jesz- 

at rasti
chewan, aplinkinėje Bannockburn, On tari ui, 
koti tojo geltono metalio, kur no seniai likos 
ploeziai aukso per Bert Ashley ir Bill Garvey.

nauji

tos autobusas 4 Nr. važiuoda
mas plentų isz Kauno in Utena 
prie Kurkliu dv.,

Jvannas.
t

j j

už di

griebtu tiesiog in pragaru.
Mergina guodojanti savo do

rybe, kaipgi malonu butu idant 
sektu pėdoms savo sonoviszku 
sesueziu, kurias palaike
džiausią dorybe tai, kuri isz- 
dryso szaudyt meilingom aki
mis in vyrus ir viliot anuos, o 
sziadien jau ne tik akutėm vi
lioja, koketeriauja, kuri žemina 
kožna moteribzke rasi ir musu
Lietnvaitesv, kurios pažymėjo turėjo jai duoti szimtine, 
po visa Amerika savo nedorais 
pasielgimais, 
varda dorių mergaieziu.

4

Arabas
.' 4' V 2 4^' F i/H1' -w,
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Turkas
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Maldininku burls jojo isz 
miesto. I’ri
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rink ir eikime kartų. Miestą^ 
kur tu eini, mums pakelėje; asz 
tave palydėsiu.

— Bet asz vos paeinu, tuę- 
mei ilsiuos, — atsake pavargė
lis.

Sze, h
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Tai sėskis iii mano arklį, 

ninku vadovas, lobingas Tu r- ’r- tore A raibas ir, strykt nuszo-

O;
1-in j" h *K U DIIJ I“ tJ’LI-* 

iszakyjo jojo rnaldi- —Nesenei siaut il
sios aildros su lietum Lietuvoj 
ne tik užpylė vandeniu Klai
pėdos Krasztp lunkus, nutrau

ki tok iii 
bei daug

f ■i
.#■' -I.

užkule* vargsza.
Palik ji, — ture vądovas

> porinu baikime orą-

I

W. f j'

kės,

Arą bųi: 
ilctaja kalba, katra tauta ge
resne.

kits ir riesZkutemis bore pini
gus i u žmonos. Viki laimino 
maldipinkus ir barsto jioni/S kįr 
lia 'gėlomis.,

Jau szpszta kartu tas vado
vas maldininkuz veda. Visi ti-. 
kejosi ])avykbiunt ir szia kelio-1

, « I » 11 • Ine, i
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33 khn. nuo 
Vilkmergės, nuo tilto nuriedėjo 
in Virintos upių Autobusu va
žiavo 7 žmones 4- autobuso 
savininkas szoferis ir 5 kelei
viai. Isz ju iszsigolbejo tik au
tobuso savininkas Audrins Rit- 
kus ir keleivis Jonas Stanke- 
viezius, o szoferis su 4 kelei
viais nuskendo.

Dabar patirta, kad k a t <1 stro
fa. invykusi del szoferio ne
akyvumo. Jisai neprilaiko nuo 
kalno insibegejusi autobusą, 
kuris važiuodamas 50 klm. per 
valanda, atsimusze in tilto at
ramas ir jas sudaužės visu 
s/narkumu inleke in upe sziuo 
metu. Virinta yra apie 2.5 mtr. 
gilumo ir apie 10 mtr. ploczio. 
Autobusus nukritęs in upe isz 
3 mtr. a u k sz t n m o, visas pasi
nėrė vandeny ir isz inercijos 1
praplaukė 17 metru iszilgai 
upes. Du vyrai iszlindc isz au
tobuso ir piavažinojancziu 
žmonių

ke telefono vielas ir 
liuokt uoli u pridarė, 
nuostoliu pridaro ir Lietuvos

f

geriau baikime pra-
41 Ji'" 
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at-Musu kidba baigta, 
szove Arabas. — Insidek ip 

nes lyg szio*l vis sekdavosi, gelva, vadovai: visur yra geru
k. ;:p

'I
F

Į

Miszku departamentui 
klausu miszku urėdu, gauta 
pranoszimu, osa vietomis misz- 
kat visai isznaikinti. Medžiai 
(daugiausia egles) iszlanžyti, 
tai nulaužti per puse arba pa
virtę.

Daugiausia nuostuoliu turė
jo Tauragės apskrities girios. 
Vien Tauragės urėdijoj esą su
gadinta apie 80,000 kietmetriu 
staezios girios.

Daug nuostuoliu padaryta U 
Juros bei Smalininku apylin
kių giriose. Pranesziinai tik 
isz dalies urėdija pasiremiant, 
jau priskaitoma iki 1,000,000 
litu nuostuoliu.

Iszlaužyti medžiai, bus par
duodami trolioms,
t autiems iii vienkiemius, nau
jakuriams, padegėliams isz< 
vieszu pardavimu pigesne kai
na, negu pirm to buvo valdžios 
nustatyta, hes ministeriu ka
binetas yra papiginęs ūkinin
kams m isz k a 10cJ .

uz- vadovui: jo vedamųjų žmonių žmonių, bei visur ir blogu yra.
Vaclovui pasirodė, kad Arą- M >■

niekad ndbnvo užpuolė galva
žudžiai, ne vienas žmoguj ne 
žuvo baisiose1. Arabijos dyku
mose. Žmones sake, jog pats 
Dievas laimina vadovu už t 
maldingumą, dosnumu ir ilra- 
suma.

Buris keliavo ilgai. Tik pp 
keliu savaieziu prijojo szventa- 
ja, visiems žinomąją Kuprato 
upe. Szventasias giesmes gie
dodami kėlėsi per upe irinžen- 
ge in dykumas. Czionai in juos 
prisidėjo vienas Arabas taip 
pat jojo melstis.

Vadas insisznekejo su Arabu 
ir nepasijuto, kaip atsiliko nuo 
būrio. Vadovas kalbėjo, katra 
tauta goresne

bas, tat sakydaąius, jo darbus
galvoje turėjo. Ir prisiekė va
dovas atkorszyti Arabui,

jQ t‘jis taip staeziai kalbėjos.
kam i ■
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

1 ‘ (

ISZ LIETUVOS
—Į.*.— ■ h -

SUPYKUSI PADEGE, PASI
GAILĖJUSI GESINO.

Kaunas. — 65 m(. panele 
Knystautaile, isz Kelines vals. 
buvo labi skriaudžiama savo 
brolio. Tėvu parodymu brolis 

bet 
užsi- 

ant
Pama- 

iszsjgando, pra- 
ir apgailestauti 
levu palikimas.

nn'žemindamos

Valdžia ketina iszduoti kita 
meta ŪOmilijouu ant užlaikymo 
prohibicijos visuosia szakuosia 
—Tai-gi ant kvailos prohibici
jos kurios gyventojai ne nori 
iszleis bereikalo 50 milijonus o 
ant suszelpiino bedarbiu, alka
nu ir badaujaneziu nieko.

UŽDEK SAVO ANTRASZA 
ANT VISU PACZTO SIUN

TINIU.

Visi paežio siuntiniai i priva
lo turėti siuntėjo adresu jaigu 
pageidaujama kad pakietas ar 
laiszkas, jaigu nedasiekia vie
ta butu atgal sugražintas ir ne 
rastu kelia in Dead Letter Offi- 
sa. Washington, 1).C\

Patyrimas rodo, kad labai di 
telis nuosziiintis siuntiniu be

pasiekia
Apie 20,000,000

ni ergi na sirgo,nedavė.
dirbti negalėjo. Supyko 
brolio ir padegė jauja.
cziusi liepsna 
dej verkti 
lead sudegęs 
Puolė gesinti.

Kauno apygardos teismas 
jos, kaip senos ir liguostos, pa
sigailėjo ir nubaudė 6 men. 
paprasto kalėjimo lygtinai.

Bajo-

susimuszo

ir 
buvo pusgyviai isz- 

traukti isz upes.
Kiti 5 keleiviai prigėrė, 

ju 4 vyrai ir viena moteris.
Skenduoliu 

upes buvo isztraukti lik 
keliu valandų. Vieno keleivio, 
17 metu žyduko, 
nesurastas.

Nuskendusio ji yra: 
valdės Bitinas isz

isz,

4 lavonai isz
PO

lavonas dar

maszina 
Jurbarko, 

Falijonas Puodžius isz Altuiv 
tos žydas — apie 60 metu am
žiaus nuo Aluntos, jo asmeny
be įla neiszaiszkinta ir mote
ris, apie 35 metu amžiaus, prie 
jos nerasta jokiu dokumentu.

besi skirs

y

ATSIRANDA IR LIETU- 
VISZKU FOKSTROTU.
1 1 ■ iir'il •■>'‘^•“.1 * ‘ *i- * t D "■. '

Kaunas. —
Dovis Bravin, 
tauto Didžiojo universiteto stu 

sukomponavo Lietn- 
lokst.rota ‘^Saulute

Petro Babickio žodžiais “Asz 
myliu tave.“ Aftukalas baigia- 

Spindulio“

— Turku ar Aru- 
bu. Arbas gyre, kas girtina sa
vo tautos, peike kas peiktina. 
Vadovai t ii k gyre ir gyre sa- 

• v uosius.
Turkai, — kalbėjo vado

vas, — isz senu Senovės sakomi 
drąsus,.geri gailestingi, Visas 
pasaulis isz senu senovės gal
vas lenkia toms musu ypaty- 

Kas nori apsakyti apie
< I ra s u k a re i v i, s a ko: 
sus, kaip ”

Mokame 3-czia procentu ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

bems^

Latvijos pilietis
Lietuvos Vv-

dent as, 
viszka su

“Jis dra- 
Pirkliai.

sakydami apie teisinga žmogų, 
sako: 
kus.’’
sigirti !

Turkus. MALDAKNYGES
“Jis teisingas, kaip Tur- 
O kuo tavo tauta gali pa- 

Bene pleszimais? Jums 
pats musu karalius (Kdelius pi
nigus moka, kad bent nialdin- 
inku nepultumėte. Visi tikin
tieji gerieji žmones laiko jus 
valkatas ir žmogžudžius. Sa
kyk tiesa, drauge, jusu tauta— 
tikri žmogžudžiai.

—- Paskui baigsime kalba, 
atsake Aralbas rodydamas, 
kaip tuo tarpu pargriuvo vie
nas kuprys ir pagulė jojeja, — 
pirma gelbėkime nelaiminga.

— • Eik, padek! atsake 
vadovas. — Asz nenoriu tam 
sukeziui padėti: jis pernai man 
porcine szita kupri. Gerai, kad 
tas pats kuprys 
jam!

Tuo tarpu Arabas priszokes 
isztrauko isz po kuprio nelai
mingąjį ir ėjo in vadova. Tik 
kur bus buvęs strykt isz kru- 

tis. Vadovas isz tos baimes ap
alpo ir lept iszvirto isz balno.

Arabas galva t rukdamas 
puolė artyn, brnkszt iszsitrau- 
ko szautuva ir padrioskejo 
kaip tik tuo laiku, kada tigras 
buvo begriebiąs vadova. Tig
ras bimpt parvirto iszsitiese ne 
gyvas szalia vadovo.

Pagaliau vadovas atsiiieike- 
jo. Janio rodėsi, kad ji tik ko
ki Dievo stebuklai iszgelbojo: 

apkalbinės pabueziavo 
Ara’ba ir davė jam auksiniu pi
nigu jnaisflęli.
Arabas neeme. Tuo tarpu pri

ėję pavargėlių medine koja, ap
driskęs, nuszaszos ir tarė vado
vui, kuris dar tebelaiko atki- 
szes maišželi.

—- Gailestingumas turi bū
ti žinomas tavo szardžiai,

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viražu) parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais......................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Grožį knygele puikiai
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygelc, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu,

__  reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au

ksuoti lapu krasztai............. $1.50
No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 

maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25< 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
11ais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
rirsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

4 1 ' I 'H' - ► 1 / l lilf1 'Ą

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

>1.50

A raiba s
visosVOGDAMAS GELBEJOSI 

NUO MIRTIES.
Kaunas. — Ūkininkai N. isz 

Grinkiszkio valsez., bernas Jo
nas B. buvo ligotas. Dažnai tu
rėdavęs lankyti gydytoja. Gy
dytojas dykai negydo, nes ber
nai, tuo tarpu, pas mus nėra 
iuraszyti ligoniu kasosua. Pra- 
sze ūkininkes pinigu, bet ta ne. 
kraipo domesio, nedavė. Ber
nus (jis buvo dar nopihiaine- 

tik 20 motus c jo) paėmė • 
ganyklos viena arklį ir ji

nuvedės miestelin pardavė. 
Teismas jo pasigalėjo ir nu
baudė tik 10 men. paprastu ka
lėjimu; Gi. profesionalu arklia
vagi Zigmą Dirse, kuris jau 
kelis kartus buvo sugautas su 
vogtais arkliais, 
metais kalėjimo.

mas spausdinti
litografijoj
dys knygynuose.

4 <

ir tuojau pasiro

JAUNAS MUSZEIKA
Kaunas. — Sžiomis dieno

mis Subaeziaus valsez., 
riszkiu kaime M. Gurklio bu
to per vakaruszka
besilinksminus jaunimas. Musz 
tynose peiliu nudurtas to kal- 

! nio gyventojas Petras Mukulis, 
21 metu amžiautj.

Nužudyme, intariamas Aula- 
nas Valentas isz Jermos kai- r h ■ ' * > ' * + ‘ ’ f
mo. Ji sulaikius ir tardant kal
tu neprisipažino, tųcziau, pra
vedu* kvota, jo kalte iurodyta.

Valentas per musztynęs, be 
nudurto Petro Aluklio, peiliu 
dar sužalojo keturis asmenis: 
P. Lupeiki, J. Gri.szka, P. Pa
kalni ir M. Gurki i.

I

l 
reikalingai 
Letter ()ffi>a.
laiszku ir 450,000 pakietu kas 
amet pasiekia szita vieta tik to 
del kad siuntėjai savo 
szus neuždėjo ant 1
Km.met visos pasargos pasiekt 
raszytojus iszsi'baigo apie 80% 
tu laiszku sudeginti kaipo be
vertes. Kaslink pakietu kitaip 
pasielgta, kuomet juos negali
ma sugražinti siuntėjams,, par
duoti vioszame iszpardavineji- 
me ir kiek surinkta pinigu pa
siusta Paczto Departamentui.

Departamentas sako, kad 
vientik Kalėda korteles žmo
nėms kasztuoja net $325,000 
kasmet. Tas ne taip bloga bet 
daug kortu nesza pinigu ir gu
lu gale tie pinigai pasiekė Su v. 
Valstija Iždą ir tik todėl kad 
negalima siuntimui atgal su
gražinti.

Eiskaliszkais metais 1929 m. 
aapie 209,869 daigtn parduota, 
atneszant Departamentui apie 
$81,000. 1928 'metais

Dead ir atkerszijo

i ant ra- 
koverto.

atgal

254,348
daigtn parduota ir atnesze apie 
$95,000.

1929 mete
mi rus* t*

apie 23,000,000 
‘‘mirusia*’ laišku gauta, ir 19, 
125,000 sudeginti.

i -

♦ ?

—F.L.I.S.
AUKSO ALTORIUŠTrBA

DIDELIS SZALTINIS
Naujauxis spaudimas pagal tikra 
dcszimla 
pagal Naujaji 
spaudinio, r

Paprastais kietais apdarais 
tiktai $2.75
Minkszti apdarai tiktai $3.75

Y"

ir Mzcszta sulyginimu
Szultini pirmo

W. D. Boczkauskas-Oo. 
Mahanoy City, Pa.

r

tis, 
isz

M uszos

ISZKASE SENOVĖS LIE
TUVOS PINIGU.

Salocziai, Biržų aps.— L\i iio- 
pis kaso auksztame
krauti' bulvėms duobe ir pri
kasė žmogaus skeletą, po ku
riuo rado apie 300 Lietuviszku 
XVI szimtvoczio monetų ir 
kiszenini peili. Radiniai nuga
benti Biržų muziejum.

APIE SZUNDAKTORIUS IR 
NELEGALIA MEDICINOS 

PRAKTIKA.
Kaunas. — Per sziu metu 

pirmaji pusmeti už nelegalia 
medicinos praktika nubausti 
19 žmonių piniginėmis pabau
domis ir kalėjimu. Nubaustų
jų tarpe yra net du kunigai, 
vienas Žemaicziuose, kitas 
Dzūkuose. Taip pat nubausti ir 
keli felezeriai. Pažymėtina kad 
yra baudžiami žmones ir už 
homeopatini gydymą, nes pa
gal medicinoj statutu ho/neo-

Žemaicziuose,

9
♦

nubaudė 4

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
V V*^ h z '* K

*4 4B* iii m m ii m mimuuaa 4-

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iflzaiszkina visokiue sa
pnus kokius žmogus

* gali sapnuot, 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei s 
apdarais. Preke su nu-

* 1 « A - ■ _ _

Tą* t

mu tigras irszoko vadovo

galva

>1.50

Knyga
A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU5 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R .

PATI SUSIDĖJUS SU PUS
BERNIU NORĖJO UŽ- 
MUSZTI SAVO VYRA.

— Vtsversiu kaimoDusetos.
nakties laiku einant in darži
ne gulti buyo užpultas nkinip- 
kąs Balys Apuokas ir .sunkiai 
ię galva sužeistas. Ta, paezia 
nakti sužeistąjį uuvvžo Rozkisz- 
kio ligoninėn. Ilgai gulėjo bo 
sąmones ; ir jam iszimta vieųa 
akis. / . . . . * „

iSekant ųzi invyki, policija 
suome szio ūkininko 17 motu 
pusberni Bali Kavaliausku, 
kuris kaltinamas, kad sužeidė 
Apuokų jo žiponos prikalbėtas. 
N(os pusbernis su Apuoko žmo-

t

na tųrojes meileų aiuilykiiį. Del 
patiniu būda gali gydyti tiktai to. jie sulaikyti ir pasodinti
gydytojai. Zarasu kalėjime. .1

t t t‘

siuntimu tiktai $1.50.
•4^3

IF. D. Boczktiuskas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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LITHUANIAN]
.DANCE FOLIOj

-yt H
PIANO 60L0 H 

(joHtainb^ a ęhoice HUfl 
collection of the most NN 
popular Lithuanian |K 
pieces « < ♦ m

' 1 ! I 1 į . * I , V / '

TIK IŠLEISTA.
KkiM 78c.

Szi Albumą Lietnviszku Szokiu 
Gaida ar Notn ant Pinna gau
nama |)as

h

v

W. P. Boczkauąkas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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ta i-gi

lo
bi ngasai keleivi! Papenėk ir 
pagirdyk pavargusi savo tau-
tieti: bent viena pinigėli ir man 
duok isz to maiszelio. Kas nors, 
kai pamokėsiu, ims mane in 
miestu, o sziaij) jau apulpsiu 
dykumęje prisivaręs, ir plesz- 
rieji žvėrys sudraskys mane.

Tegu tau Dievas pade-
d a, — atsake vadovas, k i ūžda
mas maišželi in kiszene: — jau
nebeliko man tavo daliai ne pi
nigėlio. Visus atliekamus pini
gus iszthdijau žmonėms iszjo- 
‘ -ar J. ' •

damas. Labai gaila, bot nega
liu nieko padalyti.

Tuo tarpu Arabas atsiriszo
,R.»t

savo kviecziu maiszeli ir hipy-
JI '

? ■

^Iszbalfiamuoja ir laidoja mirusiyig 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszczlausiuiklpra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
dol laidotuvių, vesoliu, krikszty-l 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

A

!Ji

Mrfi II.

I*

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABQRIU3

f

1

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikszįiniu, vescliju, pnslvaŽinSji- 
mo ir 1.1 .
603 W. Mabanoy Avai Mah. City

—‘Telefonas 506

9

1"

i



Razbaininku
* Kdrczema

Kalnuose
— Ona yra nebyle t
— Teip, j ra tai nepapras

ta liga kuria serga. Viena kar-
■ ’•

•rr

ta Ona >u .savo tėvu likos pa
gautais per snieginiu viesulą 
kainuosiu kaip ir tu. Josios tė
vas užėjo in ta paezia karezv- 
ma ir likos nužudintas per tuo
sius razbaininkus, pasilikdami 
mergina pas save, nes susijudi
nimas koki aplaižė nužudin:- 
mo josios tėvo atėmė jai kalba 
ir nuo los dienos lyg sziam 
laikui neprakalbėjo ne žodelio.

- Nelaiminga Onuka! Mi
leliui narsi mergaite! Ne galiu 
apie jaja užmirszti, 
pasiszvente del manes! Kur ji- 

* ji dabar randasi?
— Raudasi ezionais, {Mlkol 

gimines ne

nuo tos dienos lyg

jog teip

josios gimines ne pribus in 
i ezionais jaja atsiimt. Kada pa- 
I regejo

mistino,
j vela labai susijudino ir negir

dėta padare ant jos inspudi.
Norecziau jaja pamatyt

*

I

> jog puple ant grindų
jog tave užmusze ir

Juk privalau dekavot jai už vi
sa ta pasiszventima del mam^j.

Kada daktaras apleido ma
no kumbari, laukiau su nekan
trumu josios pasirodimo. Ži
nojau, jog turės su savim kny
gute popieros su alaveliu idant 
atsakinėt ant mano užklausi
mu. Pamislinau apie josios 
liūdnas molinas akutes, josios 
patogumą.. .

Bet nepabaigiau mislint, ba 
kas i>z lo 
nebvle.’
įureziu o tėvas man ketino pa
likai visa savo tarta, 
to niekad nesuliktu 

sau už )>aczia

visko jeigu ji yra 
Noriais buvau vien-

bet ant 
jeigu pa

ini tau sau už paezia Onuka. 
Bet jeigu Onuka hutu kaip ir 
kitos merginos tai tavo szirdls 
turėtu atsilset del josios už vi
sas papildytas del manes gera- 
dej isles.

I’ame duris atsidarė ir inejo 
Kada dirstelėjau ant 

josios net suszukau isz džiaug
smo. Szimta karta dabar iszro- 
<le patogesne ne kuip jaja pa
regėjau pirma karta. Kada 
musu akis susitiko, paraudo
navo kaip puikiausia rože.

Onuk, — įsztnriau sal- 
džei, — noriu tau padekavot 
už viską ka man padarei. Nie
kad asz tavęs ueužmirsziu. At
siminsiu apie tave nuolatos.

< >nuka.

«l pirma karta.

su a Javeliu, bet neradau

Padėjo savo rankute in ma
no delną ir pajutau kaip su
drėbėjo. Jeszkojau josios kny
gute
prie josios, dirstelėjau iu Onu- 
kos akis, numecziau baime tė
vo in szali ir prakalbėjau in 

I 

savo iszgelbetoja.
Onuk, myliu tave szir- 

<lingai, mano milimiausioji! 
Neapeina mane suvis tavo ne
bylumas, tavo akis geresnes už 
tavo kalba! Ar busi mano pa- 
cziule, jeigu mane gali mylėti 
Ar imsi mane už savo vyra, 
mylimiausioji mano? Palinkto, 

o asz suprasiu

✓

' i

. L s
r

11 H
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SERGANTI VAIKAI DIRBA DOVANELES DEL SAVO

VW

( , DRAUGU.
Vaiku ligonbutejo Washington D. C. dirba visokias do-

vanelcs del savo draugu palinksminti jn diena per Kalėdas.

josios kada paregėjo, jog ma
ne ketina užmuszt toki inspudi 
padare ant jos, kad vela adga- 
vo savo kalba.

— Onuk, 
mane mylit

>

UKIU SKAITLIUS SUV.
VALSTIJOSE MAŽĖJA.

argi isztikruju
(’enzos Biuras ka tik iszda- 

\ e informacija apie ukes invai 
riose szalięs dalyse. Skaitlynes 
parode aiszkuk mažėjimu

Teip 
dienos

nuo pirmutinios 
kada tave paregėjau 

urvoje razbaininku. Bijojau tų
jų žmonių. Girdėjau ir ma-Girdėjau ir

lėk su galvele 
I tavu aLakima!

Isz pnulžiu nieko neatsake 
j bet prisiglaudus mmies, paguL 
I de savo galvele aut mano po- 
I ežiu isztarė palengva;
I -7 Teij). Myliu tave!

Girdėdama* josios tmlsa, ko-

SAULE ......... I— • H
I M

Gražį ir™!1
Lmona.

Susitikome kaž-kur mažame 
restorane. Tai buvo mano ge- 
riauses jaunu dienu draugas, 
ponas Povilas. Jis nuolat pyle 
stiklenesnn juoda alų ir pasa
kojo apie viską. Pasakojo apie 
invairius nuotikins—medžiok- 
les, susirinkimus ir 1.1. Bet sa
vo kalboje nei karto neužsimi
nu apie taip mėgiamu dalyku 
— moteris. Man truputi pasi
daro keista. Kiek nsz pažino
jau Povilą, 
plopdavo apie naktinius nuo- 
tikius ir meile. Tiesa, jis jau 
buvo gana senas 
puosze sidabriniu plauku 
jos.

jis seniau mielai

ir jo galva 
gi-

Ar ti(ęsa drauge, kad esi 
vedąs?

szypsodamas
stiklino ir mes vėl gereme.

— Taip, asz jau dp metai 
kaip esu vedes gražuole Elona.

— Szia gražiaju musu mies
telio moteriszke, kuri du kar-

— paklausiau.
Isz kur tau szi mintis?— 

pratese Povilas

per | 
pliskiitinius deszimt metu isz įave jaunesne?.. 

> < nl Miimn'znnmn nrmznR-Gal sumažėjimo priežas- 
mažesniu

-.oyc-
t is yra sujungimas 
ukiu ir apleidimas kitu.

Conząs rado net 6,297,877net 6,297,877 
ežia u viską, kas darėsi, bet per u]ws Suv. Vayst ijos, tai 150,- 
uiano nebylumą nesisaugojo I mn nkes mažiaus noirn 1920 m.nebylumą nesisaugojo I pu; ukes mažiaus negu 1920 m. 
manės. Tuojaus desipratau jog ! 

1

tave ketina nužudyt kada tave 
paregėjau ir tuojaus nuspren
džiau jiems užbegtiant iszpil- 
dimo žudinstos. Kada suprato, 
jog tu ta nakti negulėjai lovo
je baisui užsirūstino, bet neda- 
siprato, jog asz tave apsaugo
jau kada radaisi skiepe nusi- 
daviau ant virszaus ir
ežia u tau kartele, po tam para- 
sziau gromatele in palicije ir 
padaviau siuntiniui, kuris pri-

Mažiausias sumažėjimas pa
sirodo Naujos Aenglijos valsti
jose. New Hampshire nuo 1920 
metu neteko 29.5% savo ukiu;

23.5%
Rhode Island 13.9 
ir Vermont 10.1%

Connec

17.2,

>
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uume-

ris iszejo isz randonuju lupe
liu kuriuos per tięk laiko bu
vo malzios, nutirpau visas. Da
bar supratau ka man kalbėjo 
daktaras,
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— Lygia! taip!... 
murmėjo jis.

— Bet jai pirszosi szimtai 
puikiu jaunuoliu ir pagaliau...

— l’aip, jie visi buvo ne
pasako jis ir, rodo-

—su-
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,laigu livrui imtis prie mergų, 

Kaip ta mano kurna stėna, 
Tai del manes darbo gana. 
Turiu ba'huszka užvadjuoti, 
Apie mergieas padainuoti 

(J baisiai neąoyeta^,
f

O?
,rr

GUAMOS VAIKAI TURES LINKSMAS KALĖDAS
■ ■ . ip / , k t M. . ► k ' ’ ’■ ■ LA"y n r r . » 1 ’ ’ . * > / x %

Tukstancziai vaiku ant Ga inios salos, lures szimet links
mas Kalėdas, kurias parengs Amorikoniszki vaikai, per nu
siuntimą jiems 18,000 Kalėdiniu Dcžukiu 
nelepis. 
n a is ?

- —' “ - " V 1 •
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O kokias Kalėdas turės musu vai

, pęr 
visokioms dova- 

gingi vaikai ežio-

Geriau kad asz apsirgtai!.
Asz žinau kad merginos 
Ir apie mane glaudžiasi, 

džiaugėsi, > 
Ba mano liežuvis ne bobjszkas, 

Tiktai vyjiszkas.

koketiszkai 
mis.

pažvelgė in mu-

Tamsta puikiai skambi- 
gal daugiau isz

S n 1 ark i a i nek oczi uo j u, 
Ne nekėliuoju, 

apie viena triksa pasaky- 
kysiu, 

Tiktai k u r tas atsitiko niekam 
nesakysiu.

Vienam pleįse dvi mergicos su
sipyko,

Nežinau ko jos nesutiko, 
Laiko tinkamo lauke, 

Sztai proga ir aisitaike: 
Tas dėjosi isžryto, 

K ri a uczi u si nvinyczio, 
Viena isz kitos norėdama pasi

juokti, 
Sumano surdutu pakavo,ti.

O tai, kad nuo darbo sugaiszy- 
tb 

() paskui piktai pasivaipyti, 
Mat ant piktumo norėjo pada

lyti, 
Kad bosas galėtu n,uo darbo

! pavaryti,
j Mergina surdota sujeszkojo

Ti k

— Auk, isztįesii labai pui
kus szianakt oras... — ji pir
moji praszneko. Vyriszkis bu
vo namu tarnas. Savo kalboje 
asz palikau kietas. Ji suprato, 
kad asz galiu viską iszduofi 
jos vyrui. Ji greitai insake tar
nui atsitraukti ir 
kom vienu du.

Sėskis tamsta! — palie-

note! — gal daugiau isz neži
nojimo pradėjau kalba. Ji pa
lenkė galva vy.rui ir szis pa
sakė mano varda. Po valandė
les prie mažo stalelio buvo už
degtos Žvakes ir tarnas atneszc 
kveplancziu vaisiu. Ponia Ele
na sėdėjo prieszais mano ir jos 
akyse spindėjo pasitenkinimo 
žiburėlis. Aiszkiai maeziau, kai 
tarnu jai padavė vyszniu lek- 
szte ir szi sŲspaude jo pirsz-

Jis užraudo ir greitai už 
pradingo. Man tai 

pasirodė keista, bet kai ji ne- 
rimdama kaž-ko pradėjo dai
rytis ir kai vėl ji panųicziusi 
jauna šurga nurimo, asz supra
tau szio invykio smulkumą. 
Nieko nuostabaus, kad ji sziap 
padaro: Buvo aiszkių --- 
turėjo iutimiszku santikiu. Vi
sas vakaras praėjo paprastai. 
Pasikeicziau keliais žodžiais 
su Elena ir iszsirengiau gul
ti. Kadangi dar buvo menulis 
nenusileidos, asz ilgai’rymojau 
kambary tamsoje ir pagaliau 
iszejau pasivaikszczioti sodan. 
Asz norėjau viską smulkiai ap
svarstyti, 
pergyvenus ir mates, 
plonai apsisupęs ir 
tinkama vietele, atsisėdau. Tai 
buvo viena, isz paskutiniu va
landų priesz saulėteki, kada 
auszra sziaures kraszta ir pra
deda balkszneti rytuose.

Nepraėjo nei valandėlės, kai 
szalia manes kaž-kas susznibž- 

J \ !! * j,. i . 1! i| i v t' * f ■ • . a | 1 /■ i . 4 .

dėjo. Pasirodo, kad tai ne me
džiai. Isz pradžių asz pama
niau, kad tai menulis užėjo už 
debesų ir medžiu virszune su- * ' X ' *' ' '■ *
judėjo. Tikrenybėje, tai kažin 
kas stovėjo du szeszeliai. Vie
nas isz ju szviesus lankstėsi 
po kriausziu nukorusiomis sza- 
komis ir atsargiai apsidairo. 
Asz valandėlė pagalvojau. Ne
galėjo tai būti ponas Povilas.

,■ Įl r* V

ji pažinojau, jis ne-

mes pasili- ■ I

piau.
Ji atsisėdo 

kos.
— Taip, tai taip tamsta va

dinasi.... — pradėjau asz... — 
tamsta

aut medžio sza-
'I J Ji,L 1 ’ f “ '' ' ’ j, *

turtingi,
si, kad kalba pasibaigė. Dau
giau nebuvo ko kalbėti apie 
tai. Tik asz jam szirdiugai pas
paudžiau ranka ir szi pasaka 
turėjo pasibaigti. Laikas arti
nosi link vidurnakezio. Jis dar 
pripylė paskutini stiklą ir pa
žiurėjo in mane.

Už laime gražios niote- 
riszkes, už laime tavo! 
szukau.
pasako:

ta.
portjeros

— pradėjau asz... — 
a i sžkiai ąpguu^ine ji 

savo vyra. \rargszas vyras!
Ji. pradėjo isz pradžių gintis 

jei man vis nenusileidžiant,
J

Tik sau po nosia parugojo, 
Norėjo mandraliai per tėrla

• duoti,
Su rankove surduto, ka turėjo 

. sugaisziuoti,
Bet toji mandrole mergina, 
Pasirodė szmarkszti gana, 

Szoko ant drauges, 
Pagriebė, už skiauteres.

Sutersze ant galvos plaukus, 
Toji vaikine ne ilgai laukus, 

Plaukus pasitaiso, 
Pasamonius pasikaisze. 
In zerkola pasižiurėjo. 
Prie savo prieszes nuėjo, 

Inleido in kuodą viena kiliu 
, nagus,
Rodos, jau ežia del a’bieju 

las bus.
Ogi dulkėjo, 

Stenėjo, • 
Ir smirdėjo.

Szpilkos isz kądlu iszpuole. 
nupuolė.

bet męn vis
nadejo verkti.

— Asz myliu ji 
tamsta, jai kada esi mylejes 
— kukeziojo ji.

— Taip, tikra meilė Jaužo 
visus instatymus H’ meile 

jįc vaime yra laisva nuo visu kliu-

suprask
• •

Masaachusetts 
f i cut 24.8, 
Maino 21.2 
Isz viduriiniu Atlantiko valsti
jų, New Jersey neteko
Pennsylvania 14.2 ir New York

Bet vakarinėse ir pietinė
se valstijose ukiu skaitlius di
dėjo.

Yra aiszkii, kad žemdirbyste 
mainosi. New Engiami valsti- 

i raportuoja, 
kad ukes apleistos ju diistrik- 
hiu.se, s 
užsimoka ilginus laikyti. Ypa
tingai Maryland, Virginijoj ir 
kitose valstijose mažesnes ukes 
jungiasi. Ukes arti miestu isz- 
naikintos nes jos parduotos “lo 
tu“ savininkams kurie stato 
namus miestu

Pilnas cenzas parodys 
yra daug mažu ukiu. 1920 mote 
83.5 visus Amerikos ukiu turė
jo nuo 50 iki 174 akrus, 
turėjo mažiaus 10 akru 
apie 1,000 akru ir dauginus.

Informacijos kaslink svetim- 
taueziu ūkininku ir ju ukes nėr 
paduotos. 1920 mete buvo 471,- 
533 svetinitaueziai ūkininkai 
Suv. Valstijose, ir jie dirbo net 
11.1,172,000 akru 'žemes.

15 o

buna in ezionais karta ant me- j j0>e otojiKi
nešto
isz artimo miestelio.
aplaike mano gromatele in lai
ka — aeziu Dievui — razbai- 
ninkai ne galėjo iszpildyt sa
vo mierio. Policije visus aresz. 
tavojo o karezema sudegino, o 
piktadariu darbai K 
policijai.

Pakėliau josios rankele prie 
mano lupu ir karsztai bueziuo- 
(hunas isztariau:

-- Mano mylimiausioji, ne 
galiu tau atlygint už papildy
ta man geradejiste, nes tik 
tiek galiu isztarti ar pasiliksi 
mano paezia?

Josios lupeles dalipstejo ma
no.

atneszdamas gromatas
Policije

yra žinomi

aviniukai rado kad ne

savininkams kurie 
gyventojams.

kad

Tik 4.5 
'ir 1%

K. RĖKLAITIS
su

Jis nuleido galva

— Asz jos neturiu, 
galėsi pamatyti. 4 4 I*

SU

IT

sa-

Pats

tirszta geltona

• į? L' “ ' « *Keista, Povilai,* keista... 
— ir taip iszgereme.

Ta proga jis pavadino mano 
svccziuosna. Buvo gana pato
gu pažinti jo žmona. Kai iszc- 
jome in gatve,
menulio szviesa buvo aptvin- 
džiusi miestą. Alus neskubė
dami žingsniavome lygiu 
blizganeziu trotuaru. Kai mes 
apsistojome priesz viena medi
niu narna buvo jau visai volu. 
Jis lengvai atsiduso ir pažiu-

Ir

ka, buvau sziandien 
Iszejau 
suradęs

ežiu — pamaniau.
Ji sėdėjo. Asz ilgai taip gal

vojau, kai pagaliau ji sugriebė 
ir norėjo pabu-mano ranka 

eziuoti, asz pamirszau viską ir 
ja apglėbiau.

— Ponia Elena, tamsta pri
valai mylėti... Tamsta visai dar 
jauna! — kalbėjau susijaudi
nės ir paskendęs jos puikume.

Ant rytojaus vangiausi įsi
važiuoti. Ponia Elena buvo 
szviesi ir paduodama man ran-

-X l te1^ teP i r<. L 4‘ : 'k 1 ’te.ka buvo dėkinga. Asz ja ilgąi 
laikiau suspaudęs ir pabuezia- 
vau. Burnojodr lupose troszki- 
no szaltogios mėtos.

Kai karta susitikau perone

I

I

Esmu užganadinta 
mano užmokeste, teip, pasilik
siu tavo pati.

Stovėjome teip ilga valanda 
žiūrėdami ant tolimu kalnu, ir / 

kur tiek datyremo baimes, —» 
asz iszsisaugodamas nuo smert 
su pagelba mano mylemos o 
jieje kur pražudo savo kalba 
per liek metu isz didelio susi
judinimo ir vela jaja atgavo 
tuom paežiu budu. -

Szendien gyvename meilin
gai, o kada atsimenu apie savo 
atsitikimu ir surasziuu ant po- 
pieros idant mano vaikai galė
tu tai perskaityt: net tada mu- 
ne yma sziurpulei. Galas.

Lietuviszka* Graboriua

Laidoja numirėlius pa-
' gul naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priel-

[ narnos prekes.
! 516 W. Spruce Str.,
I Bell Telefonas 140

MAHANOY CITY, PA.
i 306 Market Street
L Bell Telefonas 441-J
« TAMAQUA.
itei — ■■■ III — H,—. muite. ..ir. I,tea

J

J

PA.

t

t

jog (Mtraigandinin*.I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojujo 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
| 19 W. Centre St.( Mahanoy City 
.g.mT,-TFriw.T ’Vr

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

(Dell Phone 872)
331 VV. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavimo. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvllles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
turnaviroa tai meldžiu man tele- 
fongoti o pribusiu in dęszlmts 
minutu. ssr Bell Telefonas 872 ’S1

t

rejo in antro uugsztę langus, 
kurie buvo atviri ir isz ten 
sklydo vos girdimu piano mu
zika. Protarpiais nutildavo ir 
tada visa aplinkuma alsavo do. 
ganezia vasaros aistra.

— Tai ten ji ir jis... 
’ K j’ ■ ■■" ■ j

vėl taip pat atsiduso Povilas Ir 
isz jo nesupratau.

— Kas jis?
Ah, suprantamaį tai nio-
Kas jis?

ko pagaliau... •nuslėpė kaž-
♦i * ' \ ' 11 I V !' / ,l' 0

ka Povilas ir pasibeldė in du
ris. Niekas noatsiliepe. Jis pa- 

____ _ __ ’ du 
kai pagaliau jas at- 

! '

sdbelde dar karta ir dar 
kartus, 
kiszo namu tarnas.

Kur Tamsta iki sziol bu-
— piktai kreipėsi prie .. ...vai?! — piKuu Kreipusi pr*u 

jo Povilas. Tas parode savo 
jauna veidą. Jis atsisuko Ir 
taip pat dvasiai'atsake: — Asz
miego.inu, pono!

Tąij>, tu miegojai!... 
pilnu ironijos balsu jis užbai
gė. Nuojomo in maža kambarė
li, o per szi in sąliona, kuria- te ■> A ‘ _
mo skambėjo muzika. Kai mu-

’I , • ■RV'-te ■ ■■ a *du inęjomo, Elona sėdėjo ir be 
1 1 • * tmažinusio nustebimo vjs skam

bino, Paskui ji susiprato ir

isz ju szviesus lankstėsi

Kiek asz ji pažinojau, jis ne-
11 ■ •' ,;>i ' 4 ' ' i ' Mf: 1 i 1 ( ,

buvo vasaros skaiseziu naktų
mėgėjas.

I. I

Antras buvo tikrai

Povyla, jis buvo tdks pat, my
lintis savo žmona.

' * te. ■ I' * <

del tamstos samdote tania 
no tarnaite?

— Ji taip norėjo...
Kai sėdau traukiniu asz pa

spaudžiau jam ranka ir pasa
kiau : — Graži žmonaa... Povy-

— Ach, tiesa, drauge, ko- 
o

■ * r 1spaudžiau jam ranka ir paša

lai, dabok tu ja. Tu esi ne sulig 
sąves vedes... Tu personas.

Kai traukinys iszejo, asz pa
maliau r—1- 
na negali nurimti.

Tikrą! moteris jau-

GERAI ATKIRTO.

Senuke motore inejus in va
ju jaunos poreles, kuri buvo ta

Badai ir “slipsai“
O kad vienu pajėgu buvo. 

Ne viena ant žemes negriuvo. 
Perskirtos, viena in kita žiūro* 

jo,
O pilnus pirsztus plauku ture- 

JO, 
Bet toji upszviestesne, 

Daug buvo pasiutesne, .

I

Iii paszonia prisitaikius rėžę
del drauges, « a a a wSu kumszczia, be jokios gailės- 

ties.
Toji griuvo su smarkumu ant 

aslos, 
Net viskas užsivertė ant gal- 

" ’ . vds.
Paskui viena kita kolįojo,

•>

Nuo visokiu žodžiu, kaip tik 
ingalejo,

O kad butu bosas szape tada 
"buvęs, 

Musztynes no butu buyią suvis. 
Po tam da valandelia dūsavo, 
Koliai savo kudlas ęuszukavo. 
Tarp merginu juk butu taukiai 

vąidai,' 
ne plaukai, .
* . * 1 1 • ’a

8W- 
szkadii

ingai ėjo,

gona, sėdo ant suolo priszaky- 
iliena su vineziavotu ir atbūvi- 
nėjo szlubinia kelione. Parego- 
ja sęuuke, prądejo ja visaip ap-

bę ir žodžiu viską paniekinėjo

AB 
moteriszke. Jie abu susikabino • -

Ji* • J Y a, M .Jl (J*-* eja^aaai*' jf*

ir pradėjo lętai yaikszczioti po kalbinei, josios Skrybėlių, szle-
tamsias sodo lankas. Tuo lai
ku asz sugalvojau plana. Ele
na buvo tikrai graži moteriszke 
ir ji mątyt turėjo meiluži. Asz
priėjau a rėžiau ir kai buvo jie

Xvisai arti, asz paliepiau: į '' 4 į." į. jį |į . rjiTT U 'L, ”
— Sustokite!
Jie matyt iszsigando. Grei-

tai atsisuko i,r norėjo pabėgti.
-- J . * « • • vBet asz laikiau jau už ranku.

pra-Ijąba v«kni‘a! 
sznekau.

ji'

; i
t

h
WK

v J*

vąidai;

• tka tiirejo. Senuke jiegalcdama' 
ilginus tojo nukensti, apsidairo 
ir paregėję, jog nuotaka buvo » t. .dr.ug senesne už jtuuki, p.aszau- 
ke meiliu žpdžiu:

— Ponuto, .meldžiu
ke inoilhi ^^džiu:

— Ponuto, meldžiu tavos 
paliepkę savo sunui idant už
darytu langu.

<(Sūnelis” netik uždare lan
gu bet ir savo žioti. Pasažieriai 
prisijuokė užtektinai o nuote
kų su jaunu vyru Jau nekalbė
jo ne žodelio.* j

I

Aad no plaukai, 
Tas tai jaisies daug suvaldę, 

r gaivu neskaldo, 
liežuvio nesąkąda-

Viena del kitos biąuriai loja. 
Oj bus gana, ...

Ba net mano žandino skaudą.
Ml

'.ri

Nesipeša ir gaivu nej 
Užtai savo

O j bua gana
- „f--1-■bM!6

yra daktaro receptą* del
Saalczio ir ^kaųatna Galvos 

660 Toipgi f aplotuose,
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"ŽINIOS VIETINES

ribjlabai stoka.
. —i_______ ____

Czedinkito vandeni ku-

Szia sanvalte misijos 
deįvjrm, *— moterėles jau savo 
atsiėmė.Uicme.

Awi^i>iivMac 
4»lft W. Pino uly
,,T:• Kazinivinw Maznlvwxki, 

«aw. Pino uly., del daugelio 
pbiysiamas Lenkas mire namie 
nho Žoiduliu kokius aplaike

♦it
nbo Žoiduliu kokius aplaike 
laike darbo North Mahanoy 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv.
itfetlmioro parapijos. Paliko 
pdozią,- ketures. dukteres[Mtczią,-
pdhkis sūnūs. *

t Poni Jeva Stanaitiene, 
u<|hzve graboriaus Tra.^kausko 
603 W. Mahanoy avė., turėjo 
cįperacije ana diena Ashlando 
ligonbuteje ir dabar sveikesne.
11 •■>***”•. v

ir

Readingo kasyklos mo- 
k0s Seredoje, Park Place Su- 
batoje, Morea ir Lehigh Valles 
15h diena.

* 1 ■

SHENANDOAH, PA.
I

— »Poni Mare Sznekiene isz

4

ąLrto , ir Vladas Mikelionis 
ist Shenadorio, svecziavosi vi
sli sanynitc Mount Vernon, N. 
Ti’ pas savo mylemas dukreles 
-Adele / ir Magdalena ir savo 
žentą Juozą Zigmantą. Kelio
nė atliko automobiliam.
įj>rf - Franas Petrauckas, 
N.'Bowers uly., 
namie sirgdamas szirdics liga

▼ K

237 
staigai mirė

praeita .Sereda, kada rengėsi 
eili in darbo. Velionis gimė 
LjėtuvojOj prigulėjo prie keliu 
dradgyseziu ir susivienijimo, 
paliko puczia, dvi dukteres ir

eili in darbo. Velionis

sUttu Lietuvoje paliko viena se
seria ir penkis brolius.

f* Juozas Banasziunas, 414 
kuris likos pa- 

i praeita Se- 
1 l-r./.,’!.! z.

pairo Ketverge ryta Ashlando 
ligąftbUtpjo. \'elionis paliko 
paežiu, aunu ir dukteria, teip- .. <4 •
gi tevŲs Andriu Banasziunus, 
du brolius ir dvi sesers Ona > •
MiUukoniene mieste ir Matu
laitiene Girardville.
pati yra sesuo

W< Čoal ulv.,
K t '» } t •• * ’

yojingai. sužeistas
rėdą Packer No. 4 kasyklose

Velionio 
palicijanto

3taszkelio. Laidotuves atsibu- y ' t
v,o-isz namo uoszves ant 902
W; Coal ulyczios.

I — Mazgu moterystes likos 
siįrikzti Helena Vaicziuniute 
SU Juozu Murphy, Szv. Jurgio 
Lietuviszkoj bažnvezioj. Mur
si _phy dirba Fergusono hotelije. 

vf* Franas Petrauckas mirė 
i szirdics li

gai. Velionis dirbo vietinioje li-

r

t f'

• t*

dMtį*i''-

■i > ■ ( |f ....... ,u!
—----------------------------------- ■■

Girardville, Pa. f Jonas Did-! Newark, N. J. — Szaomis diė- 
balis, 58 metu, naszlys mirė Su- nomis Lietuvaite Elzbieta Ma- 
batojn pas savo soserunienia 
Mrs. Albert Maczione, 232 B ‘ 
ulyczios. Velionis pergyveno 
Amerikv apie 38 metus. Paliko 
broli Jurgi Lictin’oja, ir sekau-į

Jl I P t
4

■ ■ „II

1 S-A OLE)
—. —1 > Į.,1 ii i .1— .

RS '■ jAMERIKONISZKI

i I ‘

. > M

vietines parapijos 
niokyklos mokytoja eidama su 
mokino in mokykla buvo aulo- 
mobiliaus suvažinėta. Abi:

czioniute,

suvažinėta.
ežias seseres: Vtariene, Girard- 'mokytoja ir mokino sužeistos, 
ville; Ona Lenkuitiene,Detroit, Mokine tuoj paleista namo ve- 

Zions Jiaus mokytoja gulį ligoninėje b % a x1Storpirsztienv,

Slicnandoah.
bus l’tarninko ryta su pamal-

Mielu, 
Grove, Pa. Jeva L__..... ....

Laidotuves atsi-
Moliniem pavojingai sužeista. , 

r ■

domis Szv. Vincento bažnyczio- ’ISZ WILKES-BARRE
< F ,4-A m.

4 , A- ■*

I 
t

I
JUOKAI

_________________________

kAS isz JO BUTU, JAIGU
MOKĖTU RASZYT?

Airiszis Murfi, turėjo užsi
ėmimą prie bažnyczios kaipo 
zakristijonas. Tula diena kuni
gas turėjo hddbtuves ir liepe

ja o palaidotas bus ant Szv. P, 
Marijos kapiniu Shenadorija. 
Laidotuvėms užsiėmė grabo- 
rius Sakalauskas isz Shenado- 
rio.

t

Philadelphia, Pa. — Lietu
viui Feliksui Paulauskui, gyv. 
1312 So. 2nd Str., Lapkriczio 
25 d., bedirbant cukraus dirb
tuvėj, truko vamzdis, per ku
ri teka sutarpintas karsztas 
cukrus. Sutarpintas cukrus 
iszsiliejo Feliksui ant galvos ir 
labai nuplikino visa galva ir 
nugara’.

Paulauskas turi sžeimyna: 
moterį, 8 metu amž., sunu ir 
11 metu amž. dukteri. Szeima 
labai nusiminus. Philadelphie- 
cziai linki tautiecziui kougrel- 
cziausiai pasveikti.
t Annie Sinutis, 44 m., am

žiaus, mirė Lapkr. 22. Palaido, 
ta Lapkr. 25.

f Bobby Valionis mire Lap. 
22 d. Palaidotas Lapkr. 24 d.

+ Anastazija Pikeliene, 33 
m. amž., mirė Lapkr 26. Palai
dota Lapkr. 29. — V.

Frackville, Pa. f Antanas Že
li nskas, 36 metu mirė Ashlan- 
do ligonbuteje sirgdamas nuo 
kokio tai laiko kur gydosi niio 
21 Novem’berio. 

f ■ ...
Chicago. — Gruodžio 3 d., 

mirė Lietuvis 
Venskus, gyv. 
monus, 4601 So. 
Jam darbe
paszinas. Gavo kraujo užnuodl- 
jima ir isz to mirė.

Pranciszkus 
pas p-nus Nc- 

Paulina St. 
in ranka inlindo

Boston, Mass. — Pereita ant
radieni isz Norwoodo in Bos
toną važiavo automobiliam 
kun. L. Kavaliauskas, 
dence, K. L klebonas. Paskui

važiavo
Pro vl-

IR APLINKINES

ir liepe 
Murfiui, pasiraszyti ant įniru
sio metrikų; ant ko* atsake: 
“Kunigėli, asz nemoku raszy- 
ti.”

Murfi likos praszalintas nuo|
dinsto. Wadojd po tam kon-

Penkin metu Irena Bar- truktysto isz. ko greitai pralo-
na isz Edvardsville, pavojingai 
apsiszutino inpuldama in ce- 
beri vcrdanczio vandenio, mir
dama li'gonbuteje trumpam lai
ke po atvežimui.

— Glen Alden kompanijo 
uždare visai Archbald kasyk
las Pittstone, kuria dirbo per 
60 metu. Sakoma, kad daugiau 
ne užsimoka 
net. ■ * • » »

• *

anglis iszdirbi-

— Lapkriczio 17 d., mirė 
Lietuvis
Palaidotas Lapkr. 20 d., su 
bažnytinėmis apeigomis. Dide
liam nubudimo paliko moterį 
Magdalena ir 
Elenora 14 m., amž

Jonas Balsevicziiis.
20 d.,

dvi dukterį: 
, ir Rome i- 

na 13 m., amž. Amerikoje ture, 
o Lietuvojejo broli Martina, 

dvi seseris, Justina ir Ona.
Velionis kilęs isz Lietuvos, 

Namiesczio,
Turczinu kaimo.

Szakiu apskr.,

PROPOSALS
Scaled proposals well be received 

by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill County, at his office in 
Pottsvile, Pa. untill 10:30 A.M., 
Thursday, December 18, 1930, for 
furnishing the Almshouse, Insane 
Hospital and County Prison with 
supplies, including knitting and wea
ving maatcrial, for the three months 
ending March 31, 1931.

Samples required for the Alms
house and Insane Hospital mustbu 
delivered at these institutions priox* 
to date for opening bids; those for 
the Prison at the County Commis
sioners’ Office.

Schedule of supplies and other in
formation may be had upon applica
tion at the Controller’s office.

Mark envelopes plainly “Proposals 
“Proposals for 

or “Proposals for
Prison’’, addressed to County Con
troller.

The right is reservedto reject any 
or all bids.

By direction of County Commis
sioners, Directors of the Poor and

for Almshouse”, 
Insane Hospital >>

ji važiavo kun. E. Juras ir kun. jrU5tc^ for Insano Hospital.
W. K. ADAMSON 

County Controller

bo ir surinko gana dideli turtą. _ t a *• * • •Viena,diena’buvo jam reikalin
ga pinigu, o neturėdamas prie 
saves nusidavė in vietiniu Įnin
ka praszydamas paskolinimo 
.50 doleriu. Kasierius ,liepe jam 
pasiraszyti, bot Murfi atsake: 
“Nemoku raszyt.”

Kasierius* nusistebėjo tokiu 
atsakymu kalbėdamas:

.1 4 J L * 

a

j!

i

AFRIKONISZKAS KARALIUS APSIAUBTAS SU SAVO MINISTERIAL.
Sztai nepaprastas paveikslas parodantis karuliu isz Ivory Coast, Afriko,

114, ••

— Kuom tu sziandion žmo
gau būtumei, jaigu mokėtum 
raszytl *

Mikas nuleido galva ir pa
misimo valandėlė:

— U-gi sziandiien da vis 
butau zakristijonu!

KAD PANA8ZIAI VISI AT- 
SAKYTU TAI SVIETAS

su savo ministeriais ir burtu daktarais. Afrikonai negali apsieit be tokiu 
toju“ ' 4”“: ----- - ------ 1_ —! 1- . 2. . - 1 ...................
žmonis.

_ . ... ____ I “
nes jie turi visame pirmybe, iszburdami ka turi daryti karalius ir savo

iipsiaubtan 
daktaru’’ ir inspo 

burtais gydo
*

n (Unia po ; Trumpai L • i- J
gohbuteje. Paliko paezia, dvi 
du|cJeres, sunu, seseria ir pen
kis brolius. •

5 * * "g.

‘ Mount Carmel, Pa. — Mies
tas mano atidaryti “sriubos 
ktllcnes’’ isz kuriu dalys mais
tu del badaujaneziu szeimynu1 

Jalke .žiemos, panasziai kaip 
d4h) laįke streiko 1925 mete. 
uiĮįdnais randasi daug badau-

Boguslinskis

tas mano atidaryti

jMoziu szeimynu.
Antanas 7

‘ 52^metu, norėdamas pakelti
’Antanas

'sunku szmota medžio laiko dar 
;ho<Sayre kasyklosia taip 1-*. I ’ rt rt • •
'f Gerai žinomas vienas isz 

’globejd vietines Lietuviszkos

xJc?------ 'i.—-.1.1—Kiisi-
žcįijde kad ant rytojaus mirė.■

♦'parapijos, Antanas Andrulevi- 
*ęzrqs, 5f) metu,, mirė po ligai 
sirgdamas, . Geisingerio ligon- 
būtoje Danville. Velionis gimė 

, Lietuvoje. Paliko keturis su
tins ir tris dukteres.

1111.1 ■■>■■■ ■■ ■ , „

, :

X—MAY

i

I
I

P. Karalius kitu automobiliu.
Atvažiavo in r 

kun. F. Juras ir kun. P. Ka
ralius pastebėjo, kad kun. L. 
Kavaliausko automobilis nesti- 
rioje kontrolėje ir pradėjo zig
zag važiuoti. Tada kun. Juras 
paspaudo rageli ir pirmiau va
žiavęs’kun. Kavaliauskas ji su
laiko ir parvežo kun. Norbutas 
kun. K. Urbonavicziaus auto
mobiliu.

Pasakojo, kad kelionėje kun. 
L. Kavaliauskas gerai jautos! 
ir visa laika kalbėjo 
Urbonavicziu.

Kun. Kavaliauskas turi silp
na szirdi ir jam buvo teip blo
gai pasidaro, kad jis negalėjo 
no žodžio isztarti.

t Urszulo Navickiene, 45 * Ih
m., amžiaus gyv. So. Bostone, I*
po sunkios ligos mirė pas se
serį North Wodbum, Mass. 
Gruodžio 3 d., invyko laidotu
ves. Szv, Petro Lietuviu baž- 
nyczioje invyko iszkilmingos 
pamaldos už jos duszia. Palai
dota Szv. Mykolo kapuose.—D.

Dorchester Pottsville, Pa.

BUTU KITOKIS.
Tūlas vaikinelis buvo prisie

kęs, jog negers jokiu svaigi- 
naneziu gerjnnu pakol gyvas 
bus. • '

Ant susirinkimo kokis tai 
ponulis (jaigu tokiu ji galima 
pavadinti) atsiliepo in savo 
kaimyną:

— Susilaižinsiu su tavim, 
jog asz taji vaikineli priversiu 
iszgerti stiklą vyno.

Pripylė stiklą ir padavė vai- 
kineliui: “ 
negerti.”

— Duosiu tau doleri, tik 
iszgerk. o

— Ne, negersiu.
— Duosiu penkis dolerius 

tik paragauk. ■
— Acziu, ne.
— Jaigu gersi, tai atiduo

siu tau mano szita laikrodėli.— 
Ir isztrauke isz kiszeniaus pui
ku sidabrini laikrodėli, 
damas ji vaikineliui.

Vaikinelis pamislines valan
dėlė atsiliepe in poną 
cziiai: / , , ,
— Jaigu asz dalaikysiu savo 

prisiegos ir negersiu, tai ateis 
tokia diena,, jog turėsiu netik 
sidabrini laikrodėli, bet galė
siu nusipirkti auksini.

Ponas u'žsisarmatines tokiu 
atsakymu, apleido susiirinku- 
sius. - ui' ’ ’ '

acziu asz prislėgiau
i

rody-
I

sekau-

*

DR. C. A. ŽERDECKAS
... LIETUV1SZKAS DENTISTAS... ' t

tv SIENINIAI KALENDORIAI TO

Kas prisiuns viena doleri, uplaikys 
5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendoris su f 
pasnykais. 
marginti ir iszpjauti.

Kalendoriai puikei isz 
W. D. Bocz- 

kauskaa - Co., Mahanoy City, Pa. (tf

su kun.

GAS
«

4 Reading
. lines

k

Sztai Pigi Ekskurcija
- IN NEW YORKA $4.0Q

Nedelioj 14 Decemberio
Specialia Trelnae Subatos Naktį
Shenandoah ........................ 12:35
Mahanoy City............... . ..... 1:16
Tamaqua .... V.........1:45

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj, 21 Decemberio

In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus
IN NEW YORKA $4.00

Ketverge, 25 Decemberio

• •••••••••a

Tamaqua ofisas, randasi People's Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 0 ik| 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskircnt Seredomis, 

Si Tbktralirpatal pareikalavimo.
dleib nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovei laiko), iszekirent Seredomis,

Si TMrtralf*pafal pareikalavimo. i
*«”'New-PMladelphia ofieae 34-Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan-- 
doe. Seredomis visa diena buna adaras.

Telefonas, Tamaqua 638įf ‘ Pottsville 9-R-2

9

Apie daugiaus Informacijų apie 
szita ekskurclja kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolin, Dis-
trict Passenger Agent, William
sport, Pa,
W ■ ...           ■ 1 ■■■■■—*■ I

ANT READING GELEŽINKELIO

HU;r t'

ANT DVIEJU GALU.
Ant AVostu-pandasi gana il

gas miestelis, kuris yra žino
mas kaipo Vakarine ir Rytine 
dalis (AVost and East Side). Ne 
dėliojo pastoris laike pamoks
lo apskelbė sekaneziai:

u Mieli mano pavapi jonai! 
Ateinanczia Nedelia turėsiu 
pamokslą 11 valanda ryte Va
karinėje daly ja, o iant Rytu da
lies 4 po piot. Kūdikius kriksz- 
tinsiu ant abieju galu!”

GERAS GIZELIS.
Mėsininkas in savo gizeli: — 

Jonukai, groicziau, sudaužyk
kaulus del Mr. Smito ir indek 
Bzonkauliiis Mr. Edwardso in 
gurboli; -

Gizelis: v--r Gerai ponuli, bot 
truputi palauk, pakol asz nu
pilusiu koja Mrs. Murfei.

—

Teisingos Teisybes
i ' ' > ‘ f ■ i . ■> i * ♦ - . • j i *■ - ■ /
Juoih datigiau darbsZnusi 

kitiems, tai padekbs jokios ne 
gausi tik,paniekinimus.

'Gerai ponuli, bot

>4

* Iszganytojas pasako: “At-
giras daug pranaszu, ka lups 
kailius nuo žmonių!“

* Žmonys verkia kaip di
deli rūpesti turi, o ant kito žmo 
gaus rup^so'zio ue nežiūri.

JA « • •* Žmogus godus ant pinigu 
Pi gyV^mma vargu.turi gywt

- * Jaigu žmogus
* t t f., i I . b

- sveikas 
.smegenis hiretuį tai in pinigus 
neinsimylotu. •
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KALIFORNIJA APLAIKE DAUG LAUKINIU ARKLIU.
Sztai apie 2,000 laukkini u arkliu atgabenti isz Nevados pustymu, kuriuos patalpino 

es ant mažu fannu kaipo darbinius arklius.Livermore, Kalifornijoj, isz kur arklius isziuntim
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OLEVELANDAS STATYS NAUJA MIEŠTIS ZKA STADIUM.
Sztai kaip iszrodys naujas Cleveland, Ohio., miesto stadium, arba vieta, kurioja atsi-

Bus užbaigtas apie Julajaus menesi, 1931 mete.

-*■

■I

>

K

buvines visokį sportai. Kada'bus užbaigtas, kasztuos miestui konia tris milijonai doleriu o 
jame gales sutilpti 80,000 žmonių. Bus užbaigtas apie Julajaus menesi, 19B1 mete.
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NAUJO BUDO PATAISOS NAMAI DEL MOTERIŲ.
Illinojaus valstis ka tik užbaigė statyti už milijoną doleriu szita pataisos narna 

prasižengusiu moterių kuris randasi Dwight, III. Yra tai naujausio budo kalėjimas <lel mo
terių, kuriame randasi visokį pagerinimai ir tinkamas del moterių.

i i

Ponai Biznieriai!
Geisdami apteiki gerus kos-

tiunerius, privalo isz laiko duo
ti atspaudyt, PUIKUS SIENI- 
NIUS KALENDORIUS ir isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS!!! 
užsikalbyt ir nelankyti ilgai, 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS.CO 
MAHANOY CITY, PA. 

, *1

MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA PAGEL- 
BSTA SAU KADA PAGELBSTA KITIEMS

Jus pogelbstat sau kada pagelbstat kitiems. Juso pinigai 
uždirba jumis daugiaus pinigu ir suteikia darba kitiems; 
kada indedat juos in banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

•>

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
»',* * ■if l„: ,'ff .

Szi banka žino kaip paversti juso pinigus prie darbo.
*

f




