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ISZ AMERIKOS T> n Z\ Till
NEPAMACZINO

DVASIOS
PAĖMĖ NUO MOTERES 
$2,100 GYDYT SU PAGEL- 
BA DVASIU BET GAVO

SI IN KALĖJIMĄ.

NUO

Philadelphia. — Giovanni 
Metdosi, kuris žmonis gydė s.i 
užžadėjimais ir pagelba dvasia 
gifvoai in kalėjimu už apgavys- 
tn ir isztraukimo 2,100 doleriu 
nuo Ermagginos Faretti, 35 
metu, kuria prižadėjo iszgydyt.

Medosi i szsi kalbi nėjo mote
riai kad ji dvasios turėjo ap
leisti todėl gydimas jai nieko 
neprigellxjo. Tada motore da- 
siprato kad likos apgauta ir 
paliepė Medosi aresztavoti.

Moteiv sake kad ‘‘daktaras 
paliepdavo jai padėti pinig'is' 
bažnyczioje, ant kapiniu ir 
kitose vietose kaipo auka dva
sioms, o paskui sekdavo pas
kui ja ir pinigus pasiimdavo 
sau. Kada pareikalavo nuo jo 
savo pinigus, tai ‘‘daktaras’’ 
paliepė jiai jeszkoti pinigu po 
karpetus. Po teisybe, rado pi
nigus bet buvę 30,000 kariszku 
Vokiszku markiu. M ėdasi jai 
Kflkc ka<Ld v’^s0s nemini ne do
lerius ant markiu isz piktumo.

SudŽia ji nubaudė ant dvie
jų metu kalėjimo, pakol ji h«:: 
ten dvasios Heiszliuosuos.

Faretti,

daktaras
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ROSIJOJ PORA CZEVERY- 
KU KASZTUOJA 60 

DOLERIU.
New York. — Rosi joj pora 

czeveryku kasztuoja 60 dolerni 
svaras sviesto 6 doleriai o pus- 
ryeziai del dvieju žmonių
doleriu. Tnip apraszineja nese
niai sugryžes inžinierius Philip 
Hartz isz Rosijos in kur nuva
žiavo dirbti su prižadėjimu, 
geros algos,, o iszbuves tiktai 

prižadėjimu
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PROHIBICI JOS
233,456 ARESZTAVOTA UŽ 

GIRTUOKLYSTE DAU
GIAU NE KAIP LAIKE 

SZLAPIU LAIKU.

Washington, i). C. — Ame- 
rikoniszka Blaivybes Drauga
vę, kuri per szeszis metus tyri
nėjo pasekmes prohibicijos, 
isztyrinėjo, buk nuo laiko ka
da likos užvesta prohrbicija, 
tai du kart tiek žmonių likos 
aresztavota už girt.uoklysta ne 
kaip priesz prohibicija. Skait- 
lis likos surinktas isz visu da
liu Suv. Va’lst. isz policijos re
kordu.

Isz 389 miestu, raportai pa
rodo, kad 1929 mete aresztavo- 

7,235 ypatų už girtuoklys- 
o 1920 mete, pirma meta 

prohibicijos aresztavota tosia 
pacziuosiu miestuosia 233,456 
ypatų, 1914 mete tiktai 527,000. 
Taigi nuo kada prohobicije li
kos i n vykdyt a, 
kaip du 'kart tiek žmonių aresz
tavota už girt noki y st a ne kaip 
priesz szlapius laikus.

Isz visu daliu Ameriko atei
na rugojimai, kad laike prohi
bicijos jaunumene daugiau ge
re ne kaip kitados. Mete 1927 
jaunumene. tiktai 30 pro
centas o sžiadien skaitlis daejo 
lyg 600 procento.

ta 587, 
ta »

tai daugiau
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MOTINA VERTA AUKSINI 
MEDALI.

Brockport, N. Y. — Ana die
na garnys paliko Morris Bloss- 
manams dvideszimts antra 'kū
diki — sunu. 'Vaikai visi gyvi 
ir sveiki. Motina turi 39 metus 
o tėvas 55 metus.

Keturi
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1. — Vice karalius Indiju Willington h'jo pati. 2.
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V.idant paskirtai devynis milijonuso hihih piirtKiFiH devynis milijonus 
Posėdis visu vieszpatyscziu siuntiniu Ųenevoja kurie apavai f .

-Į—iiiemiiM ■1^11—nu IIR   ■Milo Iifiie Iiwn » —    — I im i if i • — »■ f ffI INĮII —1 lulf I> ■> .Mill .Hail k-..!.*.. Mn. ». — • .-Ji i- w *-•

PABAIGĖ PASKUTINI ! 
SZMOTELI DUONOS Į

IR GYVASTĮ.! 7
Brownwood, rTexas.

gi ngas farmer i s
40 metu ir jo du vaikai Hiltiry
8 metu irEdvardas 6 metu, mi
rė valgydami paskutini szmo
teli duonos kokis radosi namie, 
o jo pati ir trys kiti vaikai ran
dasi ligonbuteje ant mirtinio 

valgė paskutini

Var
lį. A. .Jones,

patalo. Visi 
szmoteli duonos, kurioja radosi 
trucyznos. Manoma kad tarme- 
ris neguledapm^ nukensli il- 
glidlR‘VftTgot ir bado, sumaiszc 
trucvzna su 
baigimo

duona tiksle už- 
gyvasties visiems.
 K

PERSZOVE SAVO 
SUŽIEDOTINE.

■ Scranton, Pa.
metu,(’zerneckis, 22 metu, likos su- 

risztas mazgu moterystes ’ 
Beatricija Draižavicziute. Sta
sys dienoj vinezevoneje kelios 
savaites atgal perszove savo 
mylema ir jos tęva kada jam 
itędąVe pinigu. I 
užbaigti ant galo 
viskas likos užmirszta.
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Prenumerata Kagztuoja: Amerika ant viso meto 98.08 
Europoje ir Kanadoje 84.00 ant viso meto, 

e "*■

Latakui Ir Pinigui visada aluikite tik ant ežio adreedl
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

W. n. B0CZI0WMI, Prea.A MV. 
r. w. nvcTUOHNhi, Bliu r. m 42 METAS ’
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BAISI TRAGEDIJA
TĖVAS NUŽUDĖ DUKTERE 

ISZ SARMATOS O TA NE 
ŽINOJO KAD TAI JOS 

TĖVAS.
’* *

Lodžius, Lenk, 
ežios BzežiuH’ko,

gromata 
randasi

raszv- «
fttengkis ma!\o

Armija bedarbiu Filadelfijoj, ku- 
dolm iu ant ju snsželpimo. 

■sto švieti nūs KukaliiS.

— Prie ulv- 
gyvena mo

terį?, Žydei ka Chari na Krihier, 
kuri neseniai aplaike 
nuo savo vyro kuris
kalėjimo Buenos Aires, 
ta sekaneziai: “ 
mylema, paimti in savo rankas 

• visa mano turtą, nes kaip man 
rodos neužilgio‘busiu nubaus- 
tas mirezia, arba pats sau at
imsiu gyvastį.”

IszVisu Szaiiui . . ■n

KANKINO BROLI
LAIKE BROLI UŽDARYTA 
ANT PASTOGES PER 18 

METU, KURIS NETEKO 
PROTO.

I

Hamburgas^

l

Vdki et i jo.
i ; ;

I Jambu rga
Sziomis dienomis stojo priesz 

(OrderioFrankfurto {Orderio teismą 
dvarininkas bMrdinanda• Grun . 1 ' ... . k- »■«'<*'' « 44 - u u* 4 >i . 1
demann’as ir jo szvogeris Ho- 
nicke kaltinami valstybes Ivar- 
,kai pasiprieszinimu ir vnld’- 
ninko inžeidimu. Atsit iki imu 
buvo sužinota, kad dvaviniu- 

is 
broli

Stanislovas( kas F. Grundmaun’as 25.meti 
iszlaikes uždaręs savo *• 
kuris del to net proto netekės^ 
Sužinojo valdininkai apie szi 
nelaiminga atsitikima panorė
jo iszaiszkinti, bet dvarininkas 

pasipric-

su

BERNAS
ATKERSZINO♦

NUŽUDĖ MYLEMA GASPA- 
DINE, APKALTINO VY- 
RA, BET PATS GAVO- 

SI IN KALĖJIMĄ.

KASYKLOSIA

3,000 KINOZIKU UŽGRIAU, 
TA PER EKSPLOZIJE

.nW1"

Peiping, Kinai. — Isz Malk**
džiurijos telegramai praneša 
apie baisia nelaime kokia pa
tiko Fushun kasyklosia,jietūli' 
Mandžiurijos, kurioje užgriau
ta trys tukstaneziai kiniszku 
anglekasiu per smarkia eksplb-‘ 
zije gazo. ■ . ..

Manoma, kad didesne dalis* 
tu nelaimingu anglekasiu -pW 
žuvo o gal ir visi; nes in ka* 
nykias negalima insigaut ’ 
durnus ir gazus. Tiktai keli angį

ilėkusiai iszsigelbejo.
c

5 menesium/ su
kad in tennis nervažiuotu kad 
jam Bolszevikai prižadėtu mil i 
jonu doleriu algos ant menesio.

. VIENUOLIKA SUBMARINU 
ATPLAUKĖ IN SUV.

VALSTIJAS.
JMilndelphhi. — Ana diena 

atplaukė in czibnais vienuolika 
Amerikoniszku siibinarinu isz 

, Honolulos, atlikdami 8,000my
liu kelione, kur pasiliks lyg ju 
pareikalavimo. Tarp submari- 
nu randasi ir nelaimingas R—6 
kuris buvo nuskendęs San 

. Pedro pristovoja, Sept. 1921 
mete.

nuskendęs

O J TIEJEI JONUKAI!
Newark, N. J. — Jonas Kop- 

czrika turėjo pas save bind i 11- 
gieri, kuris labai svilino prie 
gaspadineles, na ir ana diena 
abudu dingo nežinia kur. Po 
keliu savaieziu gaspadincle su- 
gryžo namo, matyt btirdingie* 
riui nubodo saldumas gaspadi- 
neles. Isz netj'cz.iu Jonas pęte- 
mino ant pacziules kojos var
du “Jonas”. Dasiprato nu-I 
skriaustas vyras kelio tai dar
bas ir užvedė Jeisma ant persi
skyrimo nuo savo 
tos paeziules.

pa ženkli n-

KETURI VYRAI IR 50 AR- 
KLIU SUDEGE.

t Jakland, Calif.
vyrai ir penkesdeszimts arkliu
sudegė kada ugnis kilo Oak
land National Horse Show. 
Arkliai buvo atvežti isz 
daliu Suv. Vaisi, dalvbauti 
vulilu parodoje. Verte sudegu
siu arkliu buvo $300,001).

visu
LTV-n.’

21,000,000 LANKOSI IN SUV.
VALST. MOKSLAINESU f
Washington, I). C. — 

diszkas moksliszkas biuras gar 
sina, buk 1930 mete in Suv. 
Valstijų niokslaines lankosi 
21,370,500 vai kai. xV ugsztes- 
niuosia mokvklosia lankydavo- 

« 1: ♦

si 40,30,000 jaunuomenes. In 
privatiszkas ir parapines moks 
la iries lankydavosi 
vaikai.

Val-

Su

2,704,650

NETIKĖJO IN BANKAS, 
BANDITAI PAĖMĖ NUO

JO PINIGUS. '
Philadelphia. — Harry Jtay- 

mond, 59 metu, pardavės savo 
bizni kėlės dienas atgal ir neti- 
. , ... . * .kedanuis iii liaukas, nesziojosi 
su savim 4,000 doleriu. Eida
mas namo, likos užkluptas per 
du banditus, kurie ji skaudžiai 
sumusze ir atome visirs pinigus 
palikdami ant ulyczios. Polici
ja ji nuvožė in ligonbuti kllr

Ar Žinote Kad...
❖ Pietinis polis,

A’ra «

VOKI8ZKI BRAVORININ 
KAI JUOKĖSI ISZ SUN 

KIU LAIKU.
N urenbergas,* Vokietije. p 

Bravorai moka didelius 
ce 
Aleli n i o 

’k’anis moka nuo 12 lyg 1641h)** 1 * *+ centu o kaip kada ir daugiau.

Motere atlai
kius tokia gromata, nuėjo pas 
valdžia melsti pageibos ir isz- 
1 y ii liejinio jn'iežastcs apkalti
nimo vyro.

Vis*a priežastis yra tai Priėsz* 
kare, gyveno Lodžiuje Dovy
das Krihier, kuris apsivedė -»i 
Cha ima Milborn. 'Tame laike 
turėjo trijų metu dukrele. Lai
ki? kares Krihier apreiszke pa
ežiai kad iszvažiuos in svietą 
dasidirbt kokio turtelio. Iszvn- 
žiavo, bei nuo ilgo laiko mala- 
ve apie save jokios žinios kur 
randasi. Motore mane kad. v 

ant
siiszaudytas kaipo

T M *» |1 I 
prii

mtus tiems kurie turi szerįiia.
r ai • • - j .. J!ii . jPLapfbccrito sterili! tU

Noriais Vokietijai yra diileį
bedarbe, bet bravūrai dirba gi> 
ra aluti diena ir, naktį ir brįt- 
vorninkai juokėsi isz sunkai' 
laiku. — Ka žmonis dari*, nę.s 
rints ] 
gere ant vargo.

Piofrkov, Lenk. — Vincas 
Szymol, gas|>adorius isz kaimo 
SlraZovo, karta užtiko hern 
Joną Stralkovski 'myliniam gle, 
byja su savo jauna paezia. Su
radęs tokiapi padėjime upg<i- 
vinga paezia apėmusi Slidei in 
piktumas ir berną gerai užtai 
apdauži*, o paežiai uprOlH^ke 
kad važiuoja in miestą užVosli 
teismą ant persiskyrimo. Isz 
miesto stigryžo po trijų pienu, 
bet vos pasirodo naminį likos 
areszlavotas už nužiidlhima\ ’ į !
savo paežius, ni‘s pasirodė, kad 
po jo iszvažiavimui, jo pati ta 
mikli likos iiiižiidinta su kir
viu. Isz namo dingo daug pini
gu ir visokios braugeh^bes. 
Apie 'žudinsta policijai prane- 
sze ’bernas Jonas, sakj’uamas, 
kad Vincas nužudė savo paezia 
priesz iszvažiavima. ' •

Gaspadorius dagirdes.už ka 
likos aresztavxitas; pristato.; liu 

•. 4 -i'rf " * ’ > 1 I * ' V t

rats likos suimtas 
žiaus ir 
sznipas.

"Tuom lai k

v - 
rūbe-

* ’ 4 * 1'kelis kuuszus alaus , isži-*

----- -—<----- —■ .
DIDELE LENKU TRAUKI- t! >
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Krokuva, Lenkije. --

nuo Krokuvos stoties MUtddnfcl 
f I * ■

du ekspresiniai traukiniai.
Ih bzjnit ( Žjnynity 

maszti, daug Ritu sužysti.
V'ieno 1 raukiuip lokoniotytit 

ir keli vagonai buvo sudaUZV- 
...  • • • 1 .............  k t L. ...

ŽMONIŲ '
I

•' f'14'1'' * '' a /

Krokuva, Lenki jr
’Tuom lai k Krikier 

slaptai' in Buenos Aire 
atidarė dideli lioteli, ] 
damas konl rakta su agentais 
gyvojo ta voro, kurie pargaben
davo merginas isz Lenkijos, 
I j i et ų vos j 4u L ui t v i-jos r-4 tusi si du •- 
jam gerai ir in keliolika metu 
dasidirbo gana didelio turto. 
Amt galo susipyko su agentais, 
kurie padare .kontraktu su jo 
priesziniijku, kuriam prižadėjo 
pristatinet merginas in paleis
tuviu urvas. Agentai susitarė 
jam alkerszvt baisiu badu.

Du agentai atvažiavo iii Lo- 
džiu ir dažinoja kad jisai turi 
(lukteri jau 18 metu, vienas isz 
ju, Jokūbas Birnbach, pradėjo 
mergintis su mergai t e ant galo » h M . '
apsipaeziavo su ja ir iszvažia- 
vo in Buenos Aires, kur Bįrn- 
Jiaėhas pardavė savo jauna pa
ežiu in narna priesy.iiiinko Kri- 
kiero. Vėliau slaptingu ’budu 
pranesz.e levui, kad jo duktė 
raudasi kekszu name.

gavosi
kur*s, 

padary-

•T

TUKSTANCZIAI
BE PASTOGIŲ 

w ' ' • X t I
Sydney, AustraHje.“ ‘ ‘ Petį

trūkimą debesio ir isz^iliejimo^ 
opiu, vanduo padare milžihii*®-

TOGIŲ. I r i i 11 ' JLn i >

Idant ta viską ir jo szvogeris tam
• apsivedė ir sziuo ir valdininkai per prie

varta gavo ta “
Nei a i m i nga s kalines 

l padėjime, 
I) varin i n k is 

priesz teismą niszkiuosi, 
jo brolis nuo pat mažens buv 
nepilno proto ir ji teko užda
ryti. Pirma.gyvenęs su t?vaix, 

, mirus jis 
turėjos ji paimti pas savo ir 
tik 1913 m., ji teuždaręs. Gana 
didelis jo susikirtimas su vai 
(liniukais jieszkant “kalinio” 
rodos kad “ uždarymas*’ buvo 
piktos valios padaras, o tie bū
tinas reikalas. ■ i

muso zo
nemes, yra szaltesnis, 

Žieminis polius.
*♦* • La,pkraezi.o (November) 

menesi je 1930 mete, Su v. Vals., 
padirbta 146, 286 automobihis, 

meta padarbta,

kaip

I kalėjimą” ai i-
dengti.
rastas baisiausiam
neszva rūmuose. I

bet sziems 1908 m.

v

k ? ui
t *

dininkus kur tame laike buvo 
kada nevos žadinsiu liko# pa
pildyta ir likos paleistas ant 

Tolimesnis tyri neji-

o užpraeita 
226,999.

Blankietai likos iszras- 
per 'Tamosziu Blankett, 

kuris 
padirbti 1.340

ti
isz Bristolo 
pradėjo juosius 
mete.

Tamosziu
Anglijos,>

Mrs. Walker, kuri rinko 
senus rakandus, ana diena par- 

savo rinkiniu, užrinkiniudavė visa 
$98,650.

v Nex\^ Yorkas iszjiroduka- 
vo pereita meta visokiu tavom
už $4,595,880,000; J Ma nsy 1 Van
ia $2,987,502,000; Illinois $2,- 
464,911,000; Ohio $2,35.3,197,- 
000; Michigan $1,898,763000. 
Žinoma tik isz grinu materi- 
jolu.

Ka< t Saule” yra antru 
seniausiu laikraszcziu Amerika 
ir kad turi daugiau skaitytoju 
,1,(1 i Jįetuviszki lai-

rgndsi pavojingam padėjimo* j kraszez^ai, ,

4 i

i

75.SVECZIAI UŽTRUCINTI 
•ANT VESELKOS.

Alcobaea, Portugalija 
tynesdeszimts penki svodbi- 
ninkai pavojingai apsirgo ant

1.

Veselkos iszgei’dami užtrucin- 
ta vyną, kuri iižlrucino atmes
ta mylema jaunikio, kuris ap- 
sivede su kita mergina o pir
mutiniu buvo paniekinės.

.Piedada Justina, prisipažino 
kad tai, padare idant atkerszyl 
savo mylemui. Mergina inpy- 
le truciznos in vyną, kita bon- 
kute truciznos inpyle in szuli- 
ni ir freeze bonkutv pasiliko 
ant zopostios užtrueintas vynas 
nebūta pasekmingas.

liuosvbes. 'Tolimesnis tvrilieji
mas parode kad tikru žiniinto- 
ju buvo niylemas bernas, kuris, 
insigavo in grinezia nakties 
laike, kada gaspadine pabudo 
isz miego ir pamate kas in kam 
bari insigavo, likos sukapota 

Žadintojus mane, kad 
nesupratimas tarp poros pasi
seks jam 'įnešti kalte ant vyro.

Aresztavotas vėliau prisipa-

kirviu.
Krikier isz skausmo padūko 

ir nutarė kokiu tai nebūta ba
du iszgelbet savo dukteria isz

žino prie kaltes ir parode kur paleisi u vingu gyvenimo. Ate-
paslepe pavilgtus pinigus ir
daigius. Likos nubaustas ant 
(leszimts unetu sunkaus darbo 
kalėjimo.

»

ZEPPELINAS LĖKS > 
IN ŽIEMINI POLI.

Leipsikas, Vhokietijė. -^-Luib 
Vikas AVei(*hman, di’rekt°Hs 
Vokiszko observatorijo, * 

parengimus

* i '

Jhu
# • išt

iekti in Žiemini Pohi su pagl-' 
ba orlaivio Grafo ZeppeHtio, 
aieinanezia vasara.

Keli oi ie atliks pei 
Daugeli mokslincziu ketinu ke- J- t
liauti drhuge iszjyrinet tajallllllliH|||nn^

užbaigė visus
I

jas iii narna, stengėsi priversti
nai isztraukti dukteria laukan. 
Tėrp jos vyro ir tėvo tuoj pra
sidėjo muszis. Krikierio duktė 
nežinodama kad turi veikalu 
su savo levu, stojo npginiine 
savo vyro. /Tada Krikieris, mė
tėsi su peiliu ant dukters, nu- 
durdamas ja ant vietos, kuri 
puolė negyva prie tėvo kojų. 
Krikieris likos uždarytas ka
lėjime isz kur prisimile paežiai 
ta gronųita.

I I

"Tasai atsitikimas iszvere di- Katre t’onnell, 17 metu, kuriCh 
iloll gailesti tarp žmonių Balu- levas yra vintas $3,OW,(JOO aUa 
tijosia kur Kriekier gyveno ir diena isztekejo iii Lenki^žkfl

Įialiuosnoti grafo Jono Drohojewakio ŠM 
Pozminiaus, Lenkijos. i

5

♦ ■ i

Sibirą.
f f .k r

f *

szalta dali musu žemesr»' 1 t s \ ' i" v, '■ . ■?

kas bledos a ^Inktftejfe, QuUvn* 
Įaudė ir Naujoj Pietlnoj 'Va
li joi. 'Tukstaneziai žmoniif pa
siliko be pastogių. Aplinkitto 
Brisbane, kur nupuolė 10 vi
liu lietaus iii viena para likbs

B m A * ■ ’I 1 I /' '***’ T *t *

visa užlieta ir pert rauktai up
‘ - ■ ' J L, . * * j

1 > <*■%**/• * * t

M —A.*-------- ---- '• —

DU LAIVAI SUSIMUSZE 43

kur nupuolė 10 ra-

visu svieto.
A

PASAŽIEREI NUSKENDO
Tokio, Japonija. Du Ji 

niszki laivai, Kiknsni ir Pu 
thos susimusze Alkusiu 
pandoje arti Kobe laike snieg
uos viesulas ir miglu. Lai^ąii 
Kiknsni tuojaus p v tide jo skem^ 
t i ir in kele miliutas nuėjo ai|t 
dugno su 42 pasaŽioriais. IVp- » • 
kesdeszimts du |)Mi*ažienai li
kos iszgelbetais. Žino uis bitino 
visi Japoniecziai< , f

M-
■ Pi#.

Sl£-

p ji - ■ ■

Penki• 11 Columbus, Ohio.- 
szinitai studentu buvo privei*" 
stais tipleisti Ohio Ntale uiri-
versite!a'laike eksplozijos ke- 
miszkam departamehte. Vienas 
profesoris ir keli studentai 
skaudžiai likos apdeginti.

Ii Tn Isa, Oklahoma.

dabar stengėsi ji 
isz kalėjimo.

*

l i
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Kas Girdėt
ir užvertinėti galveles jaunom 
mergaitėm, tai isztiknijn yra 
retas atsitikimas.

Nuoszirdi “Saulei”
* ■ ' '■•%. ' I» - ■"
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Motervs geidžia visame turė

ti laisvių, ant galo gavo ka no
rėjo, bet ir tuom nebuvo užga- 
nadytos, geide sulaikymu gim
dymu vaiku ir ant galo pasise
ko vienai iszkovoti ir taji pa
geidimą.

Mrs. Marion Kahn, 23 metu 
stenografiste, j 
savo vyrui, kad nenori turėti 
vaiku ir ja vyras ant to nepri- 
spirs. Isz to kilo nesupratimas 
ir ant galo porele atsidūrė in 
augszeziausia suda Supreme' 
Court of New York.

Sinlžiaus Byrne nuspiTnidi- 
mas buvo tokia, kad pati nega

li rba

turi nemažai ergelio 
prisiegele.

su
kuri iszdirba

Midszns gyventojas Baltimo- 
res, kokis tai Liston Schooley, 

savo 
jam

kaili labai tankiai ir ta už ma- 
Vi.sa 

josios 
i i V • *fsunkenybe. Listonas svero vos •r

žiausia
priežastis tiiijne

I r ii* * ™" 1 < -1*' ,i T u

prasikaltinin. 
yra...

pasiprieszinov

NOTICE OF APPEALS
■

Notice U hereby given by the un
dersigned County Commissioner^ 
Schuylkill County, to the taxable in
habitants, and other owners of pro
perty within the said County, except 
thę owners of mineral deposits, who 
will be notified of their assessments 
and the time for their appeals, that 
appeals from the Triennial aaaess- 
nient made for the year 1931 will be 
hyld by said Commissioners, sitting 
as a Board of Revision, nt the Court 
House at Pottsville, between the 
hours of 9:30 A. M. and 4:00 P. M„ 
Standard Time, for the following 
districts, namely:
TUESDAY, FEBRUARY, 17, 1931
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White Boot
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v- ’Padėkavone isz
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Lietuvos
■* ' ’'t ' ,*'1,

"4

I . <r

Daugiau nieko nebegaliu,
rr • i , L i»

kaip tik nuoszirdžiai padėka-.
Saulei, A

rtr ’'**

■'■.>'■< pi|

o jo pacziule 246 Lietuvoje

voti “Saulei,” jos redaktorių 
j leidėjui p. W. D. Boczkauskui
ir Co. ir visam iszlcistuves per
sonalui, kad ir sziomet mano

> “Saulute” lanko.
1 Asz ja pat -■--•n

of
>

appeals from the Triennial assets-

Saulute’ ’ 
gavės perskaitau

j i • • ' « l'' rlianis paskaityti, tai jie labai

;no,1132 svarus, <i n«iu . - ( 1 V*'1T111 irnsvarus, o priek tam yra sze-'Asz ja pats
szins nedns ir du colius atigsz-.h' duodu senoviszkiems žino

džiaugėsi, kati lohgvai paikai
— įkaitai — ., * < <1 - i

ežio.
Listonas kaltina sunkuma

• • « ♦ « «v • li 11 ’ t jl •savo prisiegeles ir meldžia su- to. Girdi
• . ■ / l? • L * r' J

Į '»L Himiner

Ashland nnd Auburn Boroughs, and 
the Townships of Barry, 
Cass, Delano and Branch.

Ii būti priversta turėti 
gimdyti vaikus jaigu sau to ne 
vėlina ir vyras negali jos pri
versti prie to norint s motore 
prižadėjo priesz vinczevpne, 
kad sutinka ant turėjimo vai
ku. Slidžia atmetė praszyma Al 
fredo A. Kahn ant persiskyri- 

, užmeti-
kad nenori

mo nuo savo paežio^ 
nedarnas paežiai 
vaiku.

Sziadieu visko galima da- 
stoti su pagelbtt sūdo, kuri isz- 
duoda “indžiunkszinus” ant 
visko.

Ka daugiau tos musu bran
gios lelijėlės užsimanys'ateity
je !

indžiunkėzinus

Gerai žinomas Žydiszkas 
veikėjas ir labdaringas

žinomas

4 4

WEDNESDAY FEBRUARY 18, 1931 
Coaldale and Cressona Boroughs, and 
the Townships of Eldred, East Brun
swick, East Union, East Norwegian, 
Butler and Foster.
THURSDAY, FEBRUARY 19, 1931 
Mnhanoy City Borough.
TUESDAY FEBRUARY 24, 1931 

Frnckyille and Schuylkill Haven Bo
roughs, and the Townships of Frai- 
ley, Kline, North Manheim, Norwe
gian and New Castle. , 
WEDNESDAY FEBRUARY 26 1931 
Girardville, St. Clair, Port Carbon, 
and New Ringgold Boroughs, and the 
Townships of North Union and Ryan. 
THURSDAY, FEBRUARY 26, 1931 
Shenandoah Borough.

TUESDAY, MARCH 3, 1931 .
Middleport, Gordon, Mount Carbon, 
and Oi’wigsburg Boroughs, and tho^ 
Townships of Wayne, Walker, Hub- 
ley and Washington.

WEDNESDAY, MARCH 4, 1931 
Minersville, Landingville and Pino 
Grove Boroughs, and the Townships 
of Mahanoy nnd West Mahanoy.

THURSDAY, MARCH 6, 1931 
Tamaqua Borough and Hegins Town
ship,

TUESDAY, MARCH 10, 1931 
Gilberton, Port Carbon, Tower City, 
Mechanicsville and Tremont Bo
roughs, and the Townships of Porter, 

helm.
WEDNESDAY, MARCH 11, lp31 

and the Townships of Rahn, Reilly 
Union and Pine Grove.

THURSDAY, MARCH 12, 1931 
New Philadelphia and Ringtown Bo
roughs, and the Townships of Rush, 
West Brunswick, Schuylkill and Up
per Mahan Iog^.

TUESDAY/JiARCH 17, 1931 T 
City of Pottsville.

All persons who feel themselves 
aggrieved by the assessments and 
valuations of their property will 
attend said sittings, and present 
their grievances at the time as abovo 
stated for each district, for, under 
the law, no reduction cąn bo made 
in any assessment after that time,

skiiitai ~ kaip le-į

siu Valoneziausko laiku mal- 
daknygese bei 
G

1 '•*

do idant ji apsaugotu nuo pin- leda Kremti, Kaip seiioviszkuo
• • • a • ■ • * • ■ - "5 .. 'r - O'* J L ‘ ’ ’ ■ <
kimo arba perskirtu moterisz- 
kus rvszius.

Vasario 10,

i * lw ’ f 1 *,||i? A * 1 kanticzkosc.
- raszy-.

ant

I """'t | i *' M’’ ' ‘ 1 1

Šztai dabar szi laiszka • z n f V . U, A ' . A f ,
____ r priesz akisVienybe Lie- d^'^g turiu 

tuvninku” išeinanti Brookly- stnlo .<Saulo J si(aitau jr sic.
• t i • • i p*’ .4 > i , ii 4' V, . I v ■ , , ■ '

t < ■M-

ne apvaiksztinejo «avo 4o mc- |jj110S|: Įj|c turbūt “Šaute” turi . • ' * .A A A W T • 1 Irt ■ > < . k •
a Amerikoje, kad?

sztai jau 42 motus cnia. Žinios 
ir straipsilclei djiiigiausig in- 
.. : . . ,iv s •--------------- ------------------su 

noru visokio nusistatymo žmo- 
Paveikslai pa

veikslėliai priduoda laikrasz- 
cziui daugiau kelidnunio. Su- 
virsz 40 metu laikrasztis eida
mas manau, pergyveno viso
kius visokiausius nepaprastu
mus. Atsimenu dar spaudos 
draudimo laikais ’(priesz 1904 

“Saule”

iszdavystes.tue iszdavystcs. Vienybe dirva Amerikoje, kad
iszlcido pirmutini numani 1886 

mieste Plymouth, Pa.
Pirmutiniu josios redaktorių 
buvo a.a. D. T. Boczkauskas.

Velinam “Vienybei”
mes ant 1 uikrasztįninku dir
vos, kuri yra labai sunki czio- 
nais Amerika.

mote
nu ... . . i , v ų' ‘.| tonnacinio pobūdžio, kurias 

pasek- | nes perskaito.

1
4
i
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Pagaminti išimtinai angliakasiams
v

,r I, 
< t

ŠTAI, siūlome pora rūšių Ball-Band 
guminių avalų, kuriuos tūkstančiai 

angliakasių visur labiausiai mėgsta.
Batai pagaminti pastiprintais padais 

ir ypatingai storais ir plačiais bei ilgais. 
’Į'uo apsaugojami batų viršai

Zmonys tiki labai daug daig
iu, in nelaiminga skaitliu try- 
lekta, raganas, pinigus, juodas 
kates ir t.t., bet milijonai žmo
nių sziadieu netiki iii tuos da
lykus, kurie atnesza žmoguiatnesza
imsi vedima gyvenime.

Milijonai
žmo

gus mirusia Nathan Straus, ne- 
užrasze pinigu ant jokiu lalxla- 
rijigu institutu $avo testamen
te nes pagal Žydu mokslu tai 

Kas duota po smert, yra szvi-
nu.”

Mirusis Straus iszdalino mi
lijonus doleriu ant visokiu lab
daringu institutu du už gyvas- 
czio, o per tai tarėjo užganady- 
uia kad už gyvasezio padare 
visuomenei daug gero, žmogus ’J 
kuris iszduo<la savo turtu 
smert, jokio užganadymo isz t.> 
neturi.

Vaikams ir anūkams savo, 
Strausas, paliko savo velininia, t 
kad ne vienas isz ju neapsives- 
tu su kitokio iszpažinimo kai)) 
ŽydisZko, nes per tai atsibuna 
visokį tikejiinibzki nesuprati-1 (C f

žmonių tiki in vi
sokius talizmanus, pasakas, gal 
vien tik del to kad tai yra “bai 
kos”, bet netiki in teisingus 
daigius, nes žmoniem tokie da
lykai persistato už prasti.

Bet ne pasakos, talizmanai- 
trylektos Petnyczios ir juodos 
kates atnesza žmoniems nelai
mes, bet ju netikysta atnesza 
jiems nelaimes ir bedas. Ani

dar spaudos

meta) 4‘Saule” retkareziais 
gaudavom, tai buvo mažesnis, 
su Linksmos Valandos priedu. 
Dabar jau “Saule” ■" i U 
didlaikraszti pavirto. Linkiu

'gyventi ir laimingauti.
Prie szios progos nors trum

pai paraszysiu apie Lietuva, 
Lietuvėlė, kuria nors Ameriko- 
ja jau gal daug kas panjirszo,

in tikra
' A

fl

P°.

„u “'"'Bil

mai kurie dacina lyg persisky
rimu.

, Mes Lietuviai, arba Lietu-, 
viszkos kilmes Amerikonai, vi- 
fefii darome prieszingai ir mai- 
szomes kaip žirniai su 
tais.

kopus-

Pagal suraszo apskoityma, 
tai bažnytinis turtas visokiu 
išpažinimu Amerike turi ver
te daugiau kaip keturis bilijo
nus (4,000,000,000) doleriu.

Kaip visiem yra žinoma, lai 
bažnytinei turtai nemoka jokiu 
padotku, o toji sunkenybe puo
la ant žmonių, kurie turi mokė
ti padotkus.

Bažnycziu Amerike

i nuo at
sikišusių aštrių anglių .ir akmenų.

SpecialiŠku procesu patobulinti Ball- 
Band dirbtuvėse, šie batai nebijo van
dens ir. yra stiprūs ir atsakanti.

Guminiai bateliai arba Himiner, ga
minti tuopat būdu, čia parodomi pasti
printais padais, tačiau jų galima gauti

ir apgaubtais kraštais. Batų liežuvis 
glūdžiai pritaikintas, ir vidutinėms 
sęlygoms esant, vandens nepraleidžia. 
Ąbejos šių avalų rūšys žinomos Rau
dono kamuolio ženklu. Tai reiškia 
ilgiausiai avimą avalyne. Ir jei Jūs avit 
Ball-Band vilnones kojines guminiuos 
batuos ir bateliuos, Jūsų kojos pui
kiausiai apsaugotos ir guminius batus 
ilgiau avit.

Prašyk Ball-Band pardavėjo Tamstai 
geriausiai pritaikyti, bet kreipk dėmesio 
Raudono kamuolio ženklui.
MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO. 

460 Water Street, Mishawaka, Indiana
p
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MOTINA SUSTABDO
/ ' . . į I

’ K. RĖKLAITIS West Penn, Tremont and South Man-

f h
J

SUNKU KOSULĮ
Lietuviuką* Graboriui

bedas, 
pavyzdžio, sziadieu labai ma
žas skaitlis žmonių tiki in 
mokslą.

Žmogui tikineziui in visokius 
burtus, vra sunku intiket, kad 

duoda sau 
ne

ska it lis

100 tuks.,

Mokslas

kas pamirszo 
’i bet dar vis gal daug kas sap

nuoja:

“Oi, Lietuva
Tave naktyj<’a3z sapnuoju!
Slegia, mintys man «zirdele.
Tavęs ilgiuos,tau dainuoju.”

Lictuvoja daba r (Sausio pa- 
balnoja 1931 mote) nepapras
tai graži žiema (raszau isz Ma- 
riampoles). Upės užszalusios, 
yniego daug, keliai (rogėms) 
geri. Szaltis nedidelis, nuo 5-19 
laipsnio Reamiuro. 
Sausio 20 diena buvo 
Reamiuras rodo V/2 laipsnio 
szi'lnmos ir nuo stogu varvėjo. 
Bet tuojaus paszalo ir naujas

motinėlė!

■V »

Lai p aipie 
atlydys
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SCHUYLKILL HAVEN MOTERE 

UŽGANĖDINTA.

Canal St.
“Turiu

H

f I
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JAUNAS NARSUNAS.
4

/
W. T. Rowe, Jr. isz Broou-

vi He, Mo., iszgelbcjp savo dran- 
i ga nuo užniuszimo per automo-

Mik. Lewis Rennlnger, 
Schuylkill Haven, Pa. sako: 
Mzeimyna keturių vaiku ir kožna mo
tina. žino kas tai yra: Matant apgav- 
Minitna apie Dr. Whites Cough Me- 
dęclne, pirkau bonkute ir nuo to 
Įniko vis daviau ta gyduole savo 
vaikam nuo kosulio ir perszalimo ir 
netik Jo szaukti daktaro. Yra tai 
geriausia gyduole nuo kosulio ir per- 
Bfcalimo kokiu da vartojau. Teipgi 
vartojau kitas. Dr. Whites gyduoles 
su užganodinimu.’’

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szalti 
ir skausmu, teipgi dieglius ir akaus-

Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parai-

decine, pilkiui bonkute 
vis

! niai sjinaroso ir kune, •i. r

<

sliugsnjs sniego užkrito. Rogių1 r,

randitsi 
232,000, tai yra, visokiu iszpa- 
žinimu, ir kurias lankosi 44,- 
380,566 žmonin, kurie turi s'.i-f 
v i rszuni t ryleka me tu.

*

bet yra 
sybe, kad John Davis yra mu-

Sunku tikėti > o

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

. ninke moterems. Priei
namos prekes.
51G W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY.PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAOUA.

• *, > ■

PA.

U’KA2 
urfu * )

Ant J. Sakalauskas
I - * , * r " ■ \ j|i * , " | ’ • *

<

4—■

McAdoo and Palo Alto Boroughs,
fl

in any assessment after that time, 
except ip case of destruction of pro
perty.

žmogus mokytas, 
greitai n rodą gyvenime 
kaip žmogus nemokytas. 

| Zmonys, kurie pabaigė uni
versitetą, uždirba nuo 56 lyg 

doleriu daugiau,
ne kaip žmonys, kurie pabaigė 
augsztesiies mokslai nes.

sziiidien daugiau, 
ne kaip kitados, apsimoku ,’r
tėvams užsimoka iszduoti pini
gu ant mokslo savo vaikams.p
LIETUVOJ VISIEMS SVE- 
TIMSZAJ4AMS ESA IN- 
SAKYTA REGISTRUOTIS * • • ■■ * " ** "/ ’ ■ '■ J I
Kaunas, Vas. G (Žydu Tele-.

gramu Agentūra). — Vyriau
sybe insake visiems Lietuvoj 
gyvenantiems svetimszaliams 

| registruotis, kad butu žinoma, 
kur ir kibk yra kraszte svotim- 
szaliu ir ka jie veikia.

Vidaus reikalu ministerijos 
patvarkymu, Hvetimszaliai ne- 

I gales užimti jokios tarnybos1 
vietos Lietuvoje.

keliui kuopuikiausi.
Sziajp gyvenimas Lietuvoje, 

1 ** J • 

darbsž'tienis žmoniems gųąa in- 
inauomas. Nors darbu ir pini
gu žmoues Skundžiasi, nesą, bet 
maisto esuųt užtektinai ir jis 
gana įpigus: už 00 litu (0 dbl.) 
žmogus, ne miesto, gali ieng- 
vdi menesi iszsiinaityti. Vai-j 
džia dabar grynai tautiszka: 
ųe kairiųjų, ne deszijmju ne
glosto, prasikaltėlius tramdo. 
Ir taip gyvenimas eina.

Seniau turėjau daug pažys-1 
L A w •-»

-

tei-.1

rlnu, gyvenantis Atlanta, Geor 
^■a, tini jau 115 motu, <> jo pati 
turi 95 metus.-

Ana diena jo p^icziule užvedu 
teismą ant persiskyrimo, užme- t a'1 e itinedama jam, ka<d laksto su

- - J _
trimis moterimis o ja apleidi- 
neja.

Jaigu tai butu teisybe, tai 
Pavisui priguli auksinis me
dalis už flirtavimu. Jaigu se-

'iA» ' * < '» " J* □__J 1 "i ..ii,1' T 1

i

vyras gaji turėti intokmiaM

PAJESZKOJIMAS
!

I’ajeszkau savo draugu Do
mininku Duuni. Paeinu isz Kau 
no pavieto, Sziauliu Apskriczio 

I

Papilės parapijos. Gyveno pir
ma Bostone, kaipgi pajeszkau 
ir K. Statkaus isz Zerkecziu 
sodžiaus, Papilės parapijos >r 
Markaus Natrimo, paeina isz 
Kauno pavieto, Sziauliu aps., 
Kropiu parapijos. Praszau at- 
siszau'kti ant szio adreso:

Vincas Klovas,
646 S. ivor St.,,

Aurora, Ui-. ■ •' ,r 4 *' 'lt

biliti, už ka likos apdovanotas 
garbes medaliu per Automo
bile Olub of Missouri ir gaus 

• Carnegie mbdali už hiirsuma.
f' '

Vai-!

L

tarnu Ajpxorikmja. Jai kas dar 
atsixpažystamu gyvi esate — 

lieipkito sziuo adresu:
Kastas Stiklius,-

% r • X- i :i

Mariampole, Lietuva.
............. . !*■■'

GERA RODĄ.

Jaunikaitis, didelis išleidi- 
1 1. Į

iie apmislino ji' prigautu i
kas, o turėdamas bagota dėdie
ne apmislino jį* prigautį ir ra-1 
szo. Mylemas dėdžiau! Gyvas
tį man nubodo! pastanavijau

' 4 * ’

užbaigt! Praszau prisiunsk
map 20 markiu aut revolverio.

f • 'a * ... • 1 ‘

• Dcdis atraszo:— Prisiuncziu 
tau gromatoįą 20 fęnigiu. Piyk 
sau už juosįus virži del pasi
korimo, tai bus pigesne kelio- , 
ne in ana svietą.

I - *

Dcdis atra&zo

juosius virži del pasi-

•l^4 ,1 litu

IM irt 
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PAIN-EXPF1LER
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► MandeMte UlanlrfnM tmo j 

Btattdamu Mwltttyl j

Bkausmtj KnitinQi

*

duoda gerose aptiekose ir szlorose.

INFLUENZA —
PLATINASI

Sustabdykite szalti tuo jaus 
666. linkite ,kaipo apser

JAMES R. WALTON, 
JAMES H. KIRCHNER 
ROY E. BROWNMILLER

Commissioners
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje, • u tei
kiam goriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. ’

Isz Mahanojaus tr Girardville®
" 11 rf. H* . 'K ■ X

Attest:
F. C. BALL

Commissioners' Clerk.
Commissioners’ Office
Pottsville, Pa. January 19, 1931.
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GYDUOLE AR PIGULKOS « ‘ 11 " . - * ‘ 'VfM Ji ■

Gydo Szalti, Skausmą galvos, Karszti
6 6 6 MOSTIS

Gydo kūdikio szalti. Aptiakose.
1 ....................... r ■

ir gražiai.
nėaiuti. ’

*4' « " 1*’ ’ 1 ,« IM" #

Jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tole- 
fonuoti o pribusiu in deazimts 
rninutu. Bell Telefonai 872

"T

sd 
•gotoji. 

Vartokite 666 Mosti Vaikams
Jį*. ' . * - "-»■■■ . ,r . I- - ■ . * " ■ • # » »• *

BILE KOKIA SUMA , 

Nuo $10 
iki $300 
r ' , I ' * i' . i' į'

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmokei pagal juso 
i’inansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykito ar telefonokite 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Tru»t Co. name

> . .,Telefonas 6-9-7
....  r'1' '

Grand Sstoro 
Telefonas 2-3-41

II1"" "f*

i First National Bank name 
Telefonas 617 
. T »i l! 1 , j ” ’

’ I

fl • ' JI

f

■' “n i
k *

DAR YRA DAIRAI KADA LOJĄLĮSZKUMAS IR PA-
SITIKEJIMAS DRAUGU IR KOSTUMERIU YRA 

RETKAT.TNTGT HT7NT.TF.REIKALINGI BIZNIJEI
1 I Ijt h

Partalhmj 
Skausmu KnitfadŲu *
Sustingusio Sprandu (
FsHu Skaudėjimu <

Ilsltempima 
Neuralgijos

. 'sLnsii'. 2;
Srtkilk patrelbti luini apiiartusoū 

“ rvutrt. kurioj! paduodama pilni 
ymal naudojimui PAIN-KX*

m r

4'Ii Ji ■*'

H 1

i '
► MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY OITY, PA.
yirinąrinlmg |f

. p«»elb** i 
Cnygnta. kurtoji paduodama pilni 
odymal naudojimui PAIN-KX- 
LLBRIO daugely auĮtlklmų, pA 
lama prie Idikvienoe bokutia.
Hrdduoda viioie eaiitlalaa

po tie. Ir 70a. banka.

PI
■ ■

I

‘ - po lie. (r 70a. benk*.
Mba galima alalaakyd atailrtl H

I j < , ' ‘

atMVAH* ••cm* mm* eva
^RQQ^Vt4, , ...

j..

•tin* EjH'
I

ta

r

f

I
II
I

'•j B j

KILIS PAIN
t

—f. . i -----------

I • 1 hri < I • n •’ Lietuviszki Bonai
♦» • „ .* ' . 4 ■ rt 1 ■ ’ ' Į

1 1 1 ■ ...... ( »-■i—< y a.... .

Jei norit pirkt ar parduot

□

Tamaqua, Pa.

9 N, Centre St. 
Pottsville, Pa.

gaunant gera kaina, raszy
kit del informacijų dykai’ 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co

kiiSiM

so Broadway 
NEW YORK

. • «iAM-|I«|ĮI|»W|>II^ 'Įl, > |W

Mt. Carmel, Pa, 
———

mHNfo.niurnu- —»<

/«

........... .. ...... ...... .  W ........................... l-~M,

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

Ąnt Antro. Floro, KUne Batoro 
19 W. Centro St4 Mahanoy City

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
'-----------$----------- *’

t * * '■ J 1 d" fcl. 1. f t|- V .*

aplaiko pasitikėjimą depositoriu per bandymą juos užganė-

4

««>
« ____ 1. W 1 1 • 1 >.

dinti. Depozitoriai pastoja priedeliais ir rekomenduoja szia 
banka savo draugams.

11     ■» e ' ■ *esi.^.^ii.-rt su n siu m i !■—^■iii wi ■ ,i -i ■ ■ n« —i   win i s ■■ —         m | —s
* - 7 hY* •" 11 ' * 7 f;7 !-i

R liptum, arba Patrūkimas ■I
Gali but iszgydyta be operacijos

& V* „ * j* i ».
1^ tukstaneziu vyru, moterų ir valku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mano ypatiszkai piano ofise. Kręipkitos 
ypatiszkui in mano ofisą arba raszy kite o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

DR. A. W. O’MALLEY .
68 S. FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.

*. . ■ i»n*' ■' 1 ■■ i i- ... 1 'i ’ i* i/i/1 v * ■ -D* ■, ę !*i

Gali but iszgydyta be operacijos
.i > . > h *A

Visi gydimai atliekami per mano ypatiszkai piano ofise. Kręipkitos

■ <
1

J.-

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMPOTOJAS

Seniausias ir Iszt
215 SOUTH

i'tfįaustas Graboriua Visam Mieste.
, _ _IN L_„
Ofiso telefonas—116

Žraboriua Visam. Miesl 
ENANDOAB, PL .

■ Namo telefonas—tv9amo
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PARASZE VERONIKA KISZKIUTE

- - - - --- -- - —1— ---------------—I ■ —

rot tik gaila, jog asz ant tos Vetuk motin knyga neskaityk, 
but visko pabudavot. Po tam, ka- ki graudingi, jog iięt žmogų linksmybes uogalejaą rastis.Po

czoveryku • pažins — ir gauk pavelijimą to judėt, o visi tie balsai buvo toJ

o vaikelius dorybes
Kada ant vidurio veseitios, paveSė tatalius Vai- Tai ^ideene nu^pem 4uo 

tau tilto užvažiavo, genelis trinkt
permesi visus tris perverinėjp. K

i o tau tilto užvažiavp, genelis trijikt tiekui karalyste, bą mate, jog 
kad mai\o paveiksiąs pade, stos tie tty8 dvarai, kuriuose langa, per kuri žiurėjo, ir Už- gales puikiausiai sklypą val- 

” | atradai ahUm sviete trys sesę- dare — tame blakt ii\ viskas dyti. įeik ir ta žinot, jog isz
Karaliunas neturėjo ku da- res. Ten rasis daugybe tarnu užgeso ir visi balsai nusztilo, o I sidabrinio dvaro mergina, tai 

ryt, turėjo eit joszkot tokio kurio klaus pas tavo ko reika- (tiltas not drebėt prądęjo ir ne- 
sziaucziaus. lauji? Tu jiem apsakysi savo galėjo tolinus važiuot, per ka

Kada tas dėjosi, visi besieda

l mioruoti ir manos nematęs pa- da sutems, 
ryti o ant imaiio kdjos tiktu per rankas obuolelius tiekui karalyste, b<i mate, jog

— Dabar tu ko veikiausei obuolukus, kurios parsineszeL 
eik in miestu, tik namon ne eik, isz ano svieto, o kurios tau tos 
ir gąukis bile pas koki kriau- trys merginos per paliepimo 
riziu už gizeli; ba tavo pana nuo stogo paimt inteike. Pa-, 
greicziau neketina eit prie imk sidabrini obuoluka ir por- 
szliubo, iki jei ne atnesz jau- mesk tris syk sau per rankas, 
nikis tokios szlebes, kuri siu- o szlebia turėsi, 
vant ant jos nebūt mieruota ir j Vos tik tai Vaitiekus tai pa

i .z ' dl t

kaip veidrody, juoktųsi. atradai anam svieto trys sesę- darė — tame blftkt ir, viskas dyti. peik ir ta žinot, jog isz

jie ta vi^ka, atoi- turėjo adgal gryžti. 
. — . ■»» . * i. i». .)

iszgirdo szauksma; jog jeigu O kada norėsi but jautru at- pradėjo szaukt ant senelio, jog /no.

Vaitiekus-gi, kada ėjo per reikalus 
miestą kriaucziaUs iszvytas, 

I- 1

o ( 
nanezia nakti,sudarys. Beje:> J

yra anų dvieju vyriause sesuo 
buvo pas Vaitiekaus paeziute 
už pirmaranke ir visi sykiu 
džiaugsmingai laimingai gyve- 

GALA8.
randasi tokis sziaUczius, kad bėgsi szlczion pas mane, o asz tai raganius, o
tokius ir tokius cwiverykus pa- tave permainysiu.

ft

kada sugryžol 
jie nuo tilto apsako žmones jog >

' ft I, > : ' . » '1 « < ' '■>■■■ ,| , . ' F f

daiytu, tai tegul ko greicziau- i Nuėjo dabar .Vaitiekus seno- tas senis kažin ka toki per ran
tei nusiduoda pas karalių, o i

jos visai nemaezius, o ant jos daro, sztai ir szlebe turi. Pare-j mokėt!
tiktu. Tai-gi, kaip sakiau, szia 
vakaru tavo brolis Jonas ap- užmįgoA 
garsins ta po visa miestą, ar
no atsiras kur toks mandras gule, tiktai nuėjus in kaVczia- 
del jo mylimos pasiūt ne mie- ma per nakti gere, ba mat jam 
ravus ir jos visai nemaezius rūpėjo, kaip ežia bus iszsi^fik- 
szlebia ir kad teip ant jos tik- ti isz karaliaus nagu, kaip no
tų, kad kaip ant mieruota. Tai nunesz tokios ^zlebcs^ koljia 
tu nusiųsk savo poną kriaueziu apsiėmė pasiūt. Ir del to jiesz- 
ir tegul jis apsiima, 
viską padarysim. Kada norėsi, bes.
tai mane sziezion atejas rasi.

Arklys isznyko, o Vaitiekus tino

I

T " į | T 'r i< C r *1?p. *

iio paveikslo pas karalių ir ga- kas permėtė ir kada langu už-
11 i m. * , . I ' 'i i 1 i 1 v . • «• m y.’ 1 * 1 • \ * ■ f ' ' ■ | i

už ką lobai brangei gautu už- vo ta orderi, ir hubtUergihu at- daro, viskas nusztilę. 
gal nematytas iszejo. Kada Man in tai iszgirdus, mėtosi

jo minion ir atsigulęs gardžei Vaitiekus ir dabar nubėgo suirime, iszsiemo tniun žlhomus seneliui ant kaklo ir pasikabl-
* A ik. “ •>* * * i •'»' t ,

d'1** r..,

Knanczius suvis ta na'kti nc-

o mudu kojo per nakti stiklelije ramy- 
Kada gerai praausZo, 

kriauezius parėjo namon ir kc- 
• eit pas karalių nes teip 

buvo nusilesias, jog strapalio-

f Ui* 1. J . , ' *

' pas sau gerai žinoma sziaucziu, obuolelius ir gorinote tris per 
! insiprasze už'gizeli ir siuntė sa- savo

nūs pradėjo bueziuot. Kiira- 
rankas eilias, stojo trys liūnas tai pamatęs, szoko ir isz 

A . I . . « . a 4

iszejo in miestą jieszkot už gi
zeli pas kriauezius tarnystes, damas po grinezia ne nejuto 
Žinoma kad jam buvo žinomas 
miestas, tai žinojo kur jo gc- 
riauses gyveno kriauezius — 
ir ton gavosi už gizeli. Bet vie
nok jis neiszsidave, o ir kriau
ezius jo nepažinojo.

Kada vakare iszgirdo žmogų 
važinėjant ir szaukjant apie 
toki kriaueziu ir kad jeigu to
kis randasi, tai kad teiktųsi 
kogreieziausei nusiduot pas 
karalių, tarė Vaitiekus in sa
vo vvriause darbdavį: V

— Gnodotinas pone, teiksie
si nusiduot pas karalių ir ko 
jis reikalaus, tai tu apsiimk, o 
viskas bus gerai. ‘ .

Kriauezius eme pilvą 
emias juoktis isz Vaitiekaus 
koliot už toki mieri — girdi — 
kur tai girdėtas ir kas tai ma
te merginos nemaezius ir ne- 
mieravus pasiūt szlebia kad 
tiktu. Jeigu tau nemiela gy
vastis, tai eikie pats, ba jeigu 
karaliūne užduoto apsiemias 

tai žinok, jog

susi-

jog u z

• *

į

vo aplaikysi, .
Kaip vaikelius ant doru žmo

nių Uzaugysi.
Turi žinot, kur vaikai valkio

jasi,
Kur naktimi trankosi, 
Bet ant to nepaisotia, 

Ir tuom jiems prapulti taršote. 
Lenkite jaunus medelius kol

* miklus,
Lenkite prie dorybes ir savo 

jaunus vaikus,
Jau nebus tada laikas, 

Kaip užauga tavo vaikas, 
Tada niekas jo neingalės, 

Tiktai tada, kada ant kartuvių 
ves.

Ir dukreles kol jaunos-, 
Tai da nevos kvailius, 

Nuo pikto neginate.
No nepaisote,

Ka jos veikia ir bambiliais val
kiojasi,

Ir ko tokiu mokinasi.
.O kada iii metus pareina, 

Tada ne gero, kur nori in ten 
eina,

O kad ir in szmotus sukaposi 
Jau nieko nepadarysi,

Ne i-szmokysi.
O tada kas bus, 

Kada maža oacyte pribuks, 
Džiaugsima turėsi, 

Kaip anūkėli /sulauksi.

I

4
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Jus rūteles isz Nufiles apsi- 
malszykite,

vo poną pas karalių, idaiit aji- puikus —- sidabrinis, auksinis ( si traukias karda norėjo senuką 
nukirsti, bet mergina apglebus 
suriko:

— Nekirsk! juk tai tavo bro
lis Vaitiekus! ii

Ant to girdėjimo, kardas Jo
nui isz rankos iszpuole, paba
lo kaip drobe ir stovėjo, kaip 
stulpas. Už valandos karaliu
nas suriko ant senio: J

— O tu valkata! kaip tu 
drysai mano mylema apraga- 
naut ir ja isz kelio vest! Ila, 
mano brolis — girdi — juk 
mano brolis buvo jaunas, bet 
jau jo nėra? O tu, bjaurybe, se
ni, szalin isz mano akiu! . J

Senelis suspaudė inylemai 
ranka duodamas ženklą, 
neužilgo sugryž Vaitiekus 
spakainci iszejo.

Kada nusidavė in užmieste 
arkli jau rado ir tas nelauk
damas iki jam papasakos, 
puksztelejo savo tris syk kva
pu, ba jau apie viską žinojo, 
ir stojo isz senelio jaunas Vai
tiekus eme ta pati karda in ran 
ka, kuri kadaise turėjo, sodo 
ant mylemo arklio ir jojo prie 
karaliaus dvaro. Kada pamate 
tai jo broloi, pažino Vaitiekų ir 
puolė jam in kojas melsdami 
atlaidos, bot jis nieko nelau
kiąs iszsitrauke karda, moste
lėjo in Jono galva, kaip kopūs
tas, nusirito, *b Alexandra! per 
praszyma mylemos dovanojo. :■

O koks tada visu buvo 
džiaugsmas, kada Vaitiekus 

vėdinėjo, abudu tie, kurios ant papasakojo apie visus savo at-

ir deimantinis palociai, kuriuo
se pilna visokiu szvaistesi tar-

siimtn padalyt czeverykus.
, Sziauczius Visaip ji Iszvadi-
no koliodhtiiafe: ~ girdi — da nu, o kiirie klausė Vaitiekaus, 
ezeverykais tie tiek baimes, ko ponas 'rcikrilauja?
bet kur tai girdėtu merginos 
nemaezius o ir jokio ncturiiit o anie ta viską prižadėjo isz-

I ♦ į

^Tis apsako savo reikalavimu

ženklo 6 kad jos paveikslas pildittt. 
czeverykia džiaugtasi? O tu 
kvaili!

i.

Ant ryt tas viskas buvo ga
tava, ko kkraliuno mylema

— Szvirisus pone, juk no- reikalavo. Bot kaip-gi visi isz 
privalai kvailint, jeigu asz ta to stebėjosi, tai negali neapsa-

o

J

Juoku isz saves nedarykite, 
Nes ant jusu kailio jau daug 

susirinko.
į • * F1 " 11 . 1 ) 5 * ■

Ir mano ausis prisirinko;
Luk aut rūteles.
Baltruvienel.es! .

♦ ♦ ♦
Kaip gyva da neunaeziau tokio, 
Vdlniszko susirinkimo ir tokio 

szokio.
Reikia žinoti kaip bobos szoka* 

Rusiszka kazoka, 
Tai žiuyeti negali, 

Turi trauktis in szali.
Tokis susirinkimas,
Taf srindelOH nekas,

Vienos szoka, kitos vemia, 
Treezios siekia nosia žemia 

Tai»volei dainuoja.
Kitos balones mamuoja, 

Kasžin, kad invales pinigu 
turėtu,

Tai nuo girtavimo pastiptu.
Baisybes dedasi dūminiam 

mieste, 
Kitu tokiu moterių sunku butu 

surasti.

kaip isz po pažasties iszpuole 
jam tas szilkinis materijos 
pundelis, ka tai karaliunas 
jam buvo davės ant szlebes; 
ba mat ir ta ketino karaliumi j 
atgal nuneszt; o nuolatos vis 
rėkdamas keikė Vaitiekų, jog 
tas ji prigunde. Vaitiekus net 
isz miego pabudo ir at begiąs 
žiurėjo kas darosi. Tame pa
griebė ta nuo žemes punduka 
ir nusinesZias in savo kambarį 
permainė in sz.ilku vieta, 
vyniojo ta szlebia ir atneszias 
ana nematant atgal ant žemes 
padėjo. Ir kasžin ar but upsi- 
žiurejas, jog rtetūri pb pažria- 
te pundeli, nes besketriodamas 
erne ir pargriuvo ant pundelio, 
isz ko eme vis garse! juoktis. 
Kriauezius isz piktumo ir gė
dos, paszoko, pagriebė pundeli 
ir bego pas karalių.
Kada atėjo pas karalių, klau

pė ant keliu norėdamas praszy- 
ti atlaidos, bet isz baimes 
žodžio negalėjo isztart.

Karaliunas ilgai nelaukiąs 
priėjo, paėmė isz jo pundeli, 

bet 
jos vertes jis nepažinojo, per 
ka bego pas mylema. Toji pa- 
maezius szlebe nieko nesako 
tik paėmus in ranka szlebe pa- 
bueziavo, per ka Jonas suprato, 
jog mylema likos užganėdinta 
ir sugryžo atgal pas kriaueziu. 
Ta-gi kaip paliko klupojant, 
teip ir rado ir ne tik ka nieko 
iriz baimes negirdejo, 
nemato. Bet dabar 
kriaueziaus nusistebėjimą, k»a- 

už 
rankos inteike da 300 doleriu 
ir auksini medali o kuris tai 
didelei žmogų augsztino. O-gi 
didžiavosi eidamas namon, nes iszsiuhtė po miestus szaukolus, nelis vyną isz mylemos rankos nūs kuriem prisakė, idant reng

I, J. 4 « t >. I I < * .. _ . _ J

da gerinus pasigėrė, jog net' ar
• I, » ’

ta viską galėtu sudaryt?

viską ketinu’padaryt o ir ant kyt;
savo sprando visa ergeli imti,' džiaugėsi, 

lia lik-

m

hi

ne

jo pundeli 
atriszo ir pamate szlebe,

t ■

ypacz turi džiaugtis 
tum dideliu ponu!

SziancZiiis pasigotlejas ant 
gero u žinokesezio, iiilcjo pas 
karalių;

Czion neraszysiu kaip buvo 
su szituom, tik tiek pasakau, 
jog viskas panaszei buvo, kaip 
su kriauezium.

Kada aplaike mergina czeve- 
rykus, tarė karaliunas:

— Mano mieliause, 
in szliuba.

— Ne atsake mergina — 
t , ♦ > k • »' • ■ . < #

tolei nevažiuosiu, iki kolei nc- 
pabudavosi tilto kuris nuo mus 
palociu trauktųsi net iki baž
nyčiai. Po juom, kad butu czy- 
stas, krisztolinis, vanduo, o ku
rio dabar ne yra; tame vande- 
nije kad rastųsi aukso žuveles, 
o kurios, kada mes per ta tilta 
in szliuba važiuosim, tai kad 
savo daina mum dainuotu. To- 
liaus kad szalimis tilto butu 
puikus medžei ir kada mes ant 
tilto užvažiuosim, tai kad vi
si medžei pražydėtu ir savo

f t

kvietkas ir kvapsni iszleistu; 
kad tuose medžiuose pauksz- 
telei sėdėtu ir puikias savo 
daineles cziulbetu; kad szall- 
mis rastųsi puikios lempos, ku
rios mum kelia apszviestu, o ir 
varpai, kurie patys skambintu. 
Kaip ta viską suredysi, tada 
važiuosiu in szliuba — ir tai

X ♦ ' ■ 7

7

re n gk i $

1

bot ir 
paimkim stotųsi.

merginos labai isz to 
, ba san szirdyse ’ 1 .
jog ju isžgclbetojas 

randasi, 
ir kada karaliunhs p'riejas pa-

tvirtino, 
tikrai szitnrii mieste

* ;j

T * 1 y . , ■ . . •

vadino važiuot in szliuba, my- 
loma tarė:

— Mano mielas, ar negerai 
butu, idant iszkeltum del fcavo 
padonu pietus, o kurie teip-gi 
mum in szliuba važiuojent gar- 
be atidavinėtu?

.h .

Ir likos suvadinti visokiu 
tautu miesto pademai nuo ma
žiausio iki seniausio. Karalių 

mylima jpa tį dąliucjo viso
kius valgius ir vyną ir prisi- *
žiūrinėjo kožnam in akiu, ar 
nepažins katrame Vaitiekaus, 
bejt ant tuszczię. Tame davėsi 
girdėt žmonių balsai, jog ko
kis tai ubagas lauke po langu 
voliojasi. Pasiunstįi tarnai i*#-

l)e atidavinėtu?

no >

nepažins katrame Vaitiekaus.
Ill ' ' U J ' L \

bego ir atvede Seneli pidę be
giedos. Kriauezius gi mum ži
nomi su szįauczium ir pas ka
ralių tuom tarpu radosi ir ka-, 
du senoli tarnai nuo kiemo isz-

w y11

jog
ir i

f

l

A. RAMANAUSKAS

♦ 
t Bali Telefonas 143U-R

4 •

LIETUVISZKAS GRABOIUUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.

II
X
I

.i |—rv M| • •

£ [azbalsamuoja ir laidoja mirusiu*^
ant viso id u kapiniu. Pagrabus pa- 
ruossia nuo papraazcziauaiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesellu, krikssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frajckvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
m Čiumpa taika.

i
t

neiszpildinsi, 
teip nepraeis.

Bet Vaitiekus be atlaidos 
prasze viską ant saves imda
mas ir tvirtindamas, 
tai nesigraudins.

Ant galo kriauezius apsiėmė 
ir nuėjo pas karalių. Karaliū
nas, Jonas, davė jam dideli 
szilkines materijos ritini ir 
200 doleriu prisakydamas, kad 
tokia, kaip jau žinom, szlebe 
padarytu, o jeigu ne, tai bus 
azlektai.

Kriauezius parsincsze namo
ir klausia pas Vaitiekų rodos, 
kaip toji szlebe bus dalyta; bet 
Vaitiekus dabar isz jo ome 
juoktis kalbėdamas:
—Kad parsineszei, tai ir 

žinokis. Juk žinai, jog asz tik 
gizelis, o tamsta kriauezius.

Kriauezius baišei persigan
do, ba jis žinojo, kad tai yra 
begalimu dnigtu. Dabar ka jis' 

* 1. i *i” t .A f

£ ūmi šlijo? — 
rytojaus sulaukus pasigers ir

sumislijo, kad

nuėjus pas karalių iszsiteisys,
jog girtos nežinojo, ka dore ir 
per tai apsiėmė szlebe pasiūt. 
T. » r F -- * m .1 ' J .

da ji karaliunas pakelius

Kaip tik kur doleri sugriebė. » 
Kaip vanta pasigėrė, 
In lova vos nusiirta, 

Vyras aplink szokineja, 
O j vargas, vargas su tokia 

bobą, t 
Kad ja kvaraba.

♦ ♦ ♦
Dvj merginos isz Shenadorio 

pribuvo, 
Apie Detroitą apsigyveno, 

Pas vienus žmones prieglauda 
; . t . 8av°> f

\V. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

• i» 11

Laidoja kanu* numirėliu. Pasam
do automobiliu* dol laidotuvių, 
kriksztiniu. veseliju, pasivažinėji
mo ir Lt —Telefonu 500

Malu City

sitikimus, o bešiedninkai, tai 
net iszsižioje to visko klausė. 
Po tam iszejo lauk, ponhcte 
per rankas obuolefius ir stojo

kojų pastate, in užpakali in- 
spyre iszjuokdami, jog czion 
tokiu kriukiu nereikia. Senelis 
jiem tik tiek atsake, jog: 
gėra piktu užmoka? ’ Karaliu
nas, kaip rodos, pažino ta se
neli, kuris a temo nuo jo prisą- 
kyma, kad pabudavot tilta, bet 
didelis jo dabartinis pasiputi
mas nedaleido seneliui atiduot

* ■;* • ‘ ‘ •

‘ ‘ už
trys su paloceis puikūs dvarai 
— sidabrinis, auksinis ir dei
mantinis. Sau paskyrė deiman
tinį antram broliui — Alexan- 
•' , . .1 'Al, | į^Į , • ■, ■ b'1 |l I I ■

drui auksini su antra isz auk
sinio dvaro mergina, o <sida- 

garbe; tik jo mylema pasUi- brini dvara tėvams. Tai-gi ka
lens davė jąm pirjnįauže sudru- raliszką (palociu pavertė ‘ant 

Karaliūno galva girdint tuos tinanezio vyno, kuri sepelįs biednu namo ; ba kad dabar ten v v v • v v • I 4 ‘Lftj. . ••-, ' L .1 I * .% e • ’i « • • •
w > *MV^*L*' 4* tuuvp JCV U'

ir jau ketino duotis su viskuom sykiu savo akimis ptari jas, nes dabar ji nepaniekino ir visada 

niekuom iszsiėuot. Kada se-! sau žinomus per obuolelius tar- 
• . . . L,..,, i__

V H.

-— - - - ( • i

važiuosiu in szliuba — ir tai - .
kad viena nakezia tas viskas

1

kyma, kad pabudavot tilta, bet
• • • * f J • •# vVdidelis jo dabartinis pasiputi

i. . I •

Na ir kaip liuosybes paragavo,
• ■ ' t * . f

raliszką palociu paverto ‘ant
4

žodžius, užaugo, kaip puodas godž^i iszgere ir rodos ja but daugybe biednu radosi, tai ir 
L. -J 4 ? X J) «<« X ? m «« m. ____ /L _ 'L?_ L _ L . _ • L i-*1. '/k 4*" 1 f ' 'į T-v r* -i " n vii i vi 5 v» tri

Į pakaju, bet kad buvo neapru- jo dabartinis stonas nopavelijo juos szepe. Ant galo paszauke
LaS.h.vln JSz.1 -ra .. r\tt wm.-lrx J Ji   z. 1 0011 '/innmna Tini- /'iIa'1'1 r»l ril i it .j lnr_

v f * *' F '-i1 V ■ ' 4

bežinota del merginos meile, gu

da gerinus pasigėrė, jog net!
paregejąs Vaitiekų isz namu 
Dzvijo; bet nežinojo, už ka jis 
tais nuo karuli tino dovanas ap
laike.

Po tam nuejas karaliunas nes kabindamas, idant apsiim- 
pas savo mylema tarė: iii th darba atlikti, bet ant

Nakti, kada visi sumigo, ap- ti|ri.
sirenge Vaitiekus ir iszejo iii
nžmiestia, kur jau jo arklys

r neatsiras toki žtnones, kurie > priėmus gere, suskambėjo tilto' rii dvi veseiles — del jo su jo 
'fi.7^v patys varpai, rodos už
Vaitiekus ir dabar sžauks- ma atsakydami c

I
” • ' . ♦

, mylema ir del brolio; po tam
L. . * w

i
ant sveika- kad vežimai butu parengti to-

ma girdėdamas laksto per vi-1 tos?’ Suprato dabar, jog tikrai kb kokiu pas karalių nesirado
I • r F j" ■ *• Ji ? • / h' 1 i * ** *

sus staliorius ir kitokius žmo jis czion kur randasi, bet Aelai- o ir mnzykes su daugybe vais
ku.

T I’’'#’- j - ; ' ' Į. . '

Kada važiavo per tilta iii
me — nepažinsta.

Karaliūnas dabar jau kan-

v •
!iiK

‘ l> ' 1 * f

Girksznuoti pradėjo, 
Nuo vyru dolerukus prati

nėjo.
Kaip diedas in darba iszeina, 

Tuojaus pilna stuba vyru pri- 
eina> 

Gere kol gauna svaiguli, 
Po tam pagriebė buteli,

In langus teszkina, 
Nepaiso ar gal kas praeina.

I

Vienai moteriai su buteliu Jft H’ 1* j." l' it» •’ *1
pataikė,

Tai baisu žaiduli aplaike,
' ■ M , -» ’i n- - - f w ’ H,.

Tai viena isz tu morgu,
Pasijoszkojo sau pora ruimu,

603 W. Mahanoy
B

CAPITAL STOCK |125jWJ00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS *528,358.62
——— .,»»•> w

Mokame 8-cda procente ant Į 
•Ųd«tp pinigu. Procentą pride- 1 s 
dam prie Jus u pinigu 1 Sausio Ir < 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus I 
turėtumėt reikalaussumuQutaa- < 
ka nepaisant ar madas tęrdidelU- |

G. W. BARLOW, Pres.
j"1'

J. FEBOUSON.
....... aft,

v

i1 * . ’ T 1 1 J

Buixlingierius pradėjo laikyti, 
Pas save kožna vadyti. 
Karta josios ąumpęąąe,

Viktoras J. Palulis |
Plumberis ir Blekoriu |

Jeigu jumis reikia gero Plumberio I 

tai kreipkite* pu mane. Indėnu į

dykles, Btilu
I

Kaipo Lietuvia, LietuvUma patar-

Shenanrior^ecgiai kreipkitės 
sdroBU 40* G. Lloyd St. arba 
lofonuoktto 826-W.
I Uz klahanoy City kn 
kalvį L ąpnįuU, 4000

Karta josios— Mano mieliause, rengkis tūszczlo, ba kožnoj vietoj gavo trybes netekina, ba jau rodos bažnyczia, varpai pradėjo pa- 
ibar in szliuba. ba iau szlebe sti lazda isziruit. Nubosro dabar -io szirldis ka toki nriiaute. lie- tys skambėt, medzai 'savo 

volei in užmieste pas arklį, ku- po kinkyt po karieta szeązeta kvapsnis su kvietkoms iszdavi- 
dlftf1— —ji? L’ A 1? — ___ ______________________1 t Irorr 4-zxl #1 rv * *■ *• 1 Txzx 4

darbo ir suprasdama, jog Vai- viską apsakė. Arklys prisiar- verkenezia in bažnyczia važia- l°s vandenije linksmai narsty-

Mat net plaukus viena kitai 
nupesze, 

Mat szpęsas varinėjo, į . £ i . 11 ' -M t i * * *
Ba kitokio užsiėmimo neturėjo 

.Ksmainamy-! Kaip prota« isznokS, 
savo kva- vo. Kada isz dvaro iszva^inc- damos kalbėt, o lempos teip rpfti į žmonisv/knmo iszmoks.

7 t I I f T ' r g X , ’ 1 ■ * |J M;

dabar in szliuba, ba jau szlebe su lazda iszguit. Nubėgo dabar jo szirdis ka toki prijautė, lie- tys skambėt, 
« e Ve -e. .a V’ e e e M i - . — - - . 1 ’ u Z 1  • *1 /

Mergina matydama szlebos ris teip-gi ant jo lauko, ir Aiiie arkliu ir» insodinias mylema pauksztolei cziulbet, žuve-
ii L '1 r 1 ir g (|| Ji' j n »■ • i 4 • i ■■ “u i

lanke. Knda susiėjo, tarė nrk- tiekus, jos tikras mylemas, tu
lys: i

’ M I ' » V *

- tino prie jo pūstelėjo sav
v

ri rastis szitam mieste, ba be jo pu ir stojo isz Vaitiekaus se- jo, senolis iszkiszes galvą tyet ^viešei ^ibejo, jog rodos toj:p 
_ ____ _ u ' U 4 ’♦ -t t % • v 11 • e

— Na, o ka, ar jau szlebes niekas negalėjo atlikt ta darba, hiatas, kaip szimto metu die- Įauga žiurėjo ir tame tai ląiko
vilkino toliau ir tarė:

Mano mielas, asz grei-
rcikąlauji J

— Teip — atsake Vaitiekus.
— Na. juk t n ri tuos tris czians nevažiuosiu in szliubn,

dukas ir tarė arklys in ji: pradėjo varpai skambėt, me

I isokia* vandenino* palpas. iaau- 
v r ima*, pataisau er už

dedu naujus blekiniu* stogus irLl 
Kaipo Lietuvis,. Lietuviams patar
nauju kuogeriausin..

savos linksmai kalbėjosi.
O-^i vaikine veseilips dvi

♦ ♦ ♦
Į Alotinelos iszmintingaiį vaikus 

auginkite,
— Dabnr nueik pas karalių Užei• žydpt, paukštelei ciitil- ant buvo> ° grajino, o szo- O nepaauguaiuš kaip gyvulius

-r nes dabar tavęs niekas ne-j bet žuveles kąlbet jr vanduo( . ko, jog net linksmą buvo žiu I nedau zykite,
kalvį A. Beniuli, f000 ii Pl_ 
arba UbronuoJdte^Bft-W. v

po 
te-
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ŽINIOS VIETINĖS SHENANDOAH, PA.
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. —. Trumpam laike, pradės 
statyt nauja milžiniszka breke
ri, St Nicholas peczeje. Nau- 
J
jas brokeris kasztuos apie
5 milijonai doleriu ir bus daug

<
Ii

. t

ii

ozionais konoze gana vargo isz
- Paulina Szneckiene, 537% PriežhstiM-Warblu, kbžnas 

' r * fa • • • fa faE. Center uly, paslydo ant le- doiu°j« ir kad- ne»au-
do isznerindamas skaudžei ko
ja. Likos nuvežta in vietiniu 
ligoubutia.

Juozas Bonis,‘

tukstancziai slan-

iu;

na darbo f—*• ♦
kiojo po ulyczes jeszkodamj
•nors kokio užsiėmimo.Auto-

♦

Szv. Valentino Diena (Valentine Day) Pripuola Subatoi
T' 
I

i

M

f

iįiilitesnib negu Locust Mount• I / —Juozas Bonis,1 200 E. 
ąin brokeris ir gales iszduot Center bly., likos sužeistas ln
apie 25 tukstaneziu tonu an- ranka per szmota anglies West 
glies per dieną. Tik • tada ka- Shenandoah kasyklosia. Dak- 
siklu ^pastatys nauja brekeri (nrn3 turėjo susiūti žaiduli.

f Antanas
nes visos apelinkines kasitlos 
turies be paliovos dirbti idant 
pristatyt - invales anglies in 
hauja brokeri.

i

Į mobililpfabrikai ir szapos dir
ba po 2 ir 3 dienas ant sanvai- 
tes, bet perdirba <\as^tuoniu 
valandų.' Fordas skelbia per 
- ^7.1 *vŽT ‘'J' . •(.' v 1

L-
«fa \ f U 1 * ■. f J

b imti kelis tukstančžib'š Žmonių 
a’ ‘ , ,i * »♦ J '-.Lis.*; / , . ;

4 *1 1 * rffa 1 • ‘*11*

n^‘ laikraszczitis kad ketina pri
» . 1 . .i *■ • * ,

Norkeviczius, prie darbo. Tokįe paskalai su-į
* ' . 1 • V ’ ! * * * 11 4 V

mirė Hamburgo, priglaudoje, trauke žmonis isz kįturpiėątu
.. ...» . ■ j . j * ■ ■

sirgdamas kelis menesius. Ve- nereikalingai nes darbo negali-
* _ . 0* .

lionis paliko tėvus St. Norkevl- na o daugelis neturi ne pinigu
Szv. Juozapo Parapija, ežius, du brolius ir ketures sc- sugryžt isz kur atvažiavo. Dą 

seris. Lavonas buvo pasząrvo- isz tu paežiu darbininku daug 
Redelioje vak., Vasario-Feb. 15 tau pas Juozą Pletnika, 107 E. praszalina nuo darbu. Miestas 

Prasidės 8 Lloyd uly. Laidoutves atsibu- maitina daug žmonių, o katrie 
vo Ketvergo ryta su bažnyti- atvažiavo isz kitur, tai maisto 
nems pamaldomis.

t Jonas Czapalinski, 405

rengia dideli < < Kart Parti

• t

• <I y 
.a : .J

*

• y

T

t

I

tl

v.\ • w ■

Parapijos saloje.
Valanda. A Inžanga, 50c.

% — Panedelyja, Vasario Į 6
d., 1931 Szv. Juozapo Parapijos ()ak u|ymirė A^hlando Ii-
Choras laikys dideli balių, ku
ris bua paskutinis priosz Ga
vėnia. AĮuzika bus geriausia.
Laike szokiu bus iszrinkti ir a p k . y
dovanoti geriausi szokikai Vai
čiaus, polkos, ir fox-trot. Atsi
lankykite visi ir atsiveskite ‘ 
draugus. Lžtikrinam kad link
smai praleisit vakara o gal ir 
dovanri aplaikysit už gera szo- 
hi.*— 

’ * • •

gonbuteje nuo uždegimo plau- 
eziu. Czaplinskas buvo miesto 
palicijantas per keliolika mo
tu. Prigulėjo prie Szv. Stanis
lovo parapijos. Paliko motina, 
seseria Saveckiene ir broli < 
Petrą.

— Viktoras Jonsiuleviczius, • *
34 metu likos inspirtas per mu-

neductda, paliepdami važiuoti 
ten, isz kur atvažiavo. Tegul 
žmonis nevažiuojo' in Detroitą, 
nes vargo czionais yra užtekti
nai del tuju, ka ‘czioii gyvena.

.ii 'Xij| ■■ y j n? .

- Jonas

Saveckiene ii

Jersey City, N. J
Lehman, 35 metu, 458 Grand 
st., mire nuo žaiduliu užduotus / * * - - -

paskui ji ir jojo dranga Vinca 
Brazdziuna, 28 metu, 127 Man

per gauja vaiku, kurie • šėke

Szv. Juoz. Parap. Choras

—e ICtSH AW41XVJU JI 1AUVVVH1 AH

Dūmojimai rllozopo lando ligonbuti ant gydyino.

In laike darbo Knickerbocker ni® u1^ Abudu >’r“ Lictuvei ir
buvo nuejil in sveczius pas 
Vinco seseria kpri nesenoi su- 
gryžo isz Lietuvos. Vaikai ar- 
zino girtus kurio gynėsi ir ant 

Bubno balsas toli girdėti Tamaqua, Pa. f Gerai žino galo susipeszQ su vaikais isz 
ba yra tuszczias; panasza ir su mas szioje aplinkinėje Franas kuriu vienas Juozas Sherry li- 
žmonimis, kurio turi tuszczius Virbickas,, mirė praeita, Suba- kos aresztavotas už sudaužy- 
imkaaisziTrt. I ;<’ «• 
B Esamo . atitverti T < 
gyv'cntumem pagal tiesas gam- vaikus. Laidotuves atsibuvo iioVicz<lGmotfirir Antanas Mis- 
M * • « 9 fa « •

* fa

Bubno balsas toli girdėti

įkikMiszius.

kr.syklosia ir skaudžiai sužeis
tas. įteikėjo ji nuvežti' in*A«h-

tą sirgdamas tik Iželes dienas. mą'Lobmanui galva.
Du vaikai Szimas Osis-idant Velionis’paliko paezia ir kelis

tos; mes gyvenime ant szalapio Seredojo sų bažnytinėms apei? nik susibarė terp saves prade-
po dienoms Volsteado.

* Pinigai ne ant to idant
kįek yra vertų Bet ant to, idant 
žmogų padaryti nevertu.
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Pajutę gaisra žmones leke ge
sinti, bet buyo jau per velp* 
«-*.. te ~ a .te. ' f

Didžiausia liepsna apėmė vi
sas trobas. Kaime kilo .triuksz- 
mas. Jeszkojo kaltininko^ bet 
jo nesurado. Tik gaisrui per- 
kritus, klojime, po apdegusiu 

w ■■ ■■nr w ih|i wapii

Žuvusia asmuo keletą ‘ rm/j 
r * » • f

tu gyveno pas minėto;moteri,’ 
nors bažnyczia davė perspėji-" 
mus ir draudė kartu gyventi.

Paskutiniu laiku suirinkust 
in vaiszes szeima nebeleido jam 
nakvoti troboj, jis miegojo 
klojime, kol padaro sau gala 
ir minėta gyventoja sudegino. 
Jo sudegęs kūnas gydytojui a p 
žiurėjus buvo palaidotas ne ka
taliku kapuose.

balkiu buvo atrastas sudegęs 
. ■.. .y

t

fe gaisro katininkas. <

r
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m 
S MERGINOS NUSIŽUDYMAS 

SKAUDŽIAI ATSILIEPIA
KAIMYNAMS. ....* « ai

Merkine, Alytaus apskrities^ 
Raitininku kaime viena suvi-' 
liota 18 metu mergina pagim-' 
de kūdiki ir tuojau iszgere.kai- 
boliaus. 'Piaslinkus 4 vfilan-/ 
doms, nelaimingoji pasimirė. 
Apskrities gydytojui ir poli
cijai isztyrus mirties priežas
tį, merginos lavonas buvo pa
laidotas Raitininku kaimo ka- 

Jį^ŪhrtTė. Merkines klebonas, mi
nėdamas isz sakyklos szita in- 
vyki, iszsitare, kad nusižudėlė 
neturėjusi but laidojama kata
liku kapinėse. Keli ūkininkai 
girdoj tįsioj i pamokslu, iszkasc 
merginos lavonu ir palaidojo
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Szv. Valentilnas yra patronu myiincziu porelių tiKlel laja diena vieni kitiems siuntine-
■ f 1

ja meilingas gromatas, dovaneles ir meilingus iszreiszkimus. Ndkurie zinonys geisdami pa-
paveiksk-iszjuokencziussinaųdoti isz tosios dienos siunezia žmoniems paniekinanezir.s ir 

liūs ant korizto, bet taip daro tiktai noiszina uoliai ir "pusgalviai.

ISZ LIETUVOS
PASIRASZYTA LAIKINA

LIETUVOS ESTIJOS

■*. ' ■

Sausio 15 d.,

11
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I per visa nakti iki 8 vai. ryto.' nuoszaliau. Sužinojusi apie tai, 
. Tik tada policija ja sulaikė ir atvyko in Raitininkus policija 

.... L ’ <. . w • . . .

T?

PER VISA NAKTĮ; 
IKI GAIDELIU.

Garliava. —
pranesza:

Tik tada policija ja sulaiko ir atvyko in Raitininkus policija
* I 'JI- • r. ’ ’
“Telsziu Bal.' patikrino dokumentus, l’asiro- ir surasze tiems ūkininkams 

sas” pranesza: “Kaip jau mu- džius, kad tai buvo 
su skaitytojai žinote kun. My
kolui Krupavieziui yra už

I' - ■■ - ’ 

goms. ,

Sugar Notch, Pa. — Praeita užduodama^ jam kelis ypus per 
. . . -I. "/ >:t • .Vv'

| . ■ . J .. ' a *'L

METINIS BLYNU ĘANpIBIl 
’•f ' “7 i )• . ■

u-Ręngia Szv. Kazimiere Pa
rapija, invyks Vasariof 17 die
na, Užgavienin’ vakare, Szv.

> ’ ‘Mbkytclbs ’ Saloje,’ 
331 Earj) Street, Philadelphia, 
Pa. ’ ■ , 1

sesuo nuotakos su ponu Qerbiami Lietuvei ir Lietuvai- 
Frank Bagdonu, broliu jauni
kio. .Veselka atsibuvo pas te- 

i vus nuotakos ant 234 Freed 
uly. Po saldžiausiai kelioniai 
jaunavedžiai

i gar Notch.

i,

»

jo musztis su tokia pasekme, 
kad tylisiųjmfi»Jjžmusze' Szima 

. . K — . i • . ■ a .1 , • • i * *' • ♦ *• ** * * *

Utaminko ryta S. S. Petro ir galva.
1* Tasai kuris daugiausia Ppyyjo Lietiyviszkoje bažny-į — 

- - 1 ’ ir ežioje kun. Szupszinslęis suri:tiki ih dvanes, raganystes i" 
Užžadėjimus, Glaugiause iszsi- 
tąife: ‘Hiek pamaezys, kiek nu
mirėliui kodykla.”
: h ‘Tikėjimas dėl to da nenu
tinka su mokslu, nes žmonis da 
nesutinka su tikėjimu.

■ Ne tasai yra kvailiu, ka
tras nenusiimi, bet tasai, kuris 
ne nori mislytk
!'♦ Žiūrėdami ant milijon- 

erių kaip vejasi paskui naujus 
3ilijonu4; tai žmogus sau pa- 

ielina: kokio jei vargszai!
» ♦ No tasai skaito, rasztus, 

kuriuos skaito, bet tasai, kuris 
skaito ir žino ka skaito.

I

4
i

( V

I -
I

. Vartoti dvieju szeimynu na
mini daigtai, treji pianai isz 
kuriu yra dvieji’plejpci o vi o-

g ... , M ir «, TSu.

ANT PARDAVIMO.

%

pu;- i-.p!

F.

v-*-.

nas elektrikinis, daining-ruim 
setas, parlor-ruim setas, bed- 
rhim setas ir tam panaszi vi
sokiu daigtu, ne tik del priva- 
tiszko namo bet daug ir bizna- 
vp daigtu. Gal kam bus reika-

4k ' L "V* ' Jk »' *lipgi todėl atsiszaukite ant ad-
rėso: < .

1 /

a? * r

ltrs. Elizabeth Brown,
621 E. Gįrard Avė 

Philadelphia, Pa
•>

A. I"1
fel II*. 1111^

1 i

.ehigh Valley
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ IS VASARIO

4.$00 Tlkkt*. |

Šp«eUHaskM TrcinM aplfb Maha- 
____ T w I 

.Janap City, * Ėiehanga * F!. Sta.

*
f

noy City 4:40 ryte^ Grįžtant apleis

700 raL vakare

A A/
PI.

paleista. \
drausta iszvažiUoti isz Garlia- į 

ris Pirmininkas J Tu- vos Parapijos. Dabar pasidaro staigoso patikrine, patyrėme
n w «. * M >» K. _ n i • • « «

szo mazgu moterystes pana
įlutije, duktė ponstvos Valsze-

I Li_! _   _____ r* i L • i____  -r*

danu,
Mahanoy City, 324 Market uly. K^ifafero

! J

akio su ponu Stanislovu Bog- 
kuris kitados gyveno

Jaunavedžiams patarnavo prie 
szono pana Pearl Valszevskiu- 
te,

apsigyvens, Su-

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Chmielauckas, vaikas nuė
jus in sztebeli likos pavojin
gai nuspirtas per arklį in pil
vą ir likos nuvežtas imAshlan- 
do ligonbute, kur turės pagu
lėt ilga, laika, y -

tos:— Kviecziame maloniai vi
sus; didelius.ir mažus, jaunus 
ir. senus atsilankyti ko skait
lingiausiai ant Blynu baliaus. 
Apart gardžiu blynu ir kitokiu 
užkandžiu ir gorimu, bits in- 
vairiu laimejiihu, not juodu 
suriu isz Afrikos. GriesZ Lie- 
viszki muzikantai, Taipgi bus 
Bunku lošzimŠi. Inžanga tiktai 
25 centai už gatdruba. ■ '

■ Kvioė2ia‘visus Rengėjai.

Į ■ - - Į . --■ -- '

ANT PARDAVIMO
— Pati Juozo Sasnaucko, 

34 metu,’paslydo ant ledo isz- 
nerindama skaudžei koja. Po 
apžiurejitnui kojos, daktaras Viena mile in miestą o puse mi

.r,.?

•■SUTARTIS 
B 

liaunas.

polis ii’
fįVMuretei pasirasze laikina

Ji•4 "

lx‘Ii s ir Esti j is Atstovas Lictu- 
4 j • . .

džius, kad tai buvo minėta protokolą už lavono isznieki- 
p-le O Labanauskaite, ji buvo nima. Byla peiiduota teismui.

Traukiama atsakoinvben 12 *
asmenų, ju tarpe ir klebonas.
Gaila žmonių, kurio per nesuel-

> I * '' 4 f 4 ' <• I- «

I

Szia žinia atatinkamuose in-

baisi beda jo bendradarbiams, kad ji yra tikra. 
“Tarnybos’/ reikalais jie daž-

! 1

I-Jetuvos Estijos prekybos su- turi važinėti in Garliava. PADEGE IR PATS SUDEGE
f* U I ‘ *

tarti su tarifiniais prekių sa- 
raszais. Sutartis sudaryta did
žiausio plankumo princiju. Be 
to, Lietuva gauna 20% nuolai
du nuo minimalinio muitu ta
rifo kviecziams ir kitoms pre
kėms.

SUĖMĖ ŽYDĄ DEL LIETU
VOS KAREIVIO NUSZO-

yiMo.
Kaune, piisak žydu telegra-. 

mu agenturės, viename szokiu 
vakaro.VasArio 4 diena invy- 
kasios musziynes, kuriu metu 
buvo nuszatiįtus vienas karei
vis. Szuvis buvęs paleistas, kai 
szo'kamos sales žiburei buvo 
užgesiiitE Del szovimo buvęs 
intartas vienas szokiuose da-

’ i1'*

•|»

Kaune be galo prajuokino szi- 
toksai atsitikimas.

rodos

pratimą pakliuvo in tokia be
da. Jeigu jie bus apkaltinti, tai 
gali gaut jki 3 metu sunkiuju 
darbu kalėjimo.

Buvusi ir, rodos, dar tebe
esanti pavasarininku virszunc- 
se p-le Ona Labnauskaite nese
nai buvo policijos sulaikyta.

,i ltl . 4 , f ^illįr 1'

“Rytas” del to pakele truksz- 
ma. Apie O Labanauskaitės su
laikymą yra taip kalbama. 
Garliavos policija pastebėjo, 
kad Sausio 14 diena vakare pas 
Krupavicziu atvyko kažkokia, 
pusiau vyriszkai, pusiau mote
riškai apsirengusi moteriszke. 
Keistas los inoteriszkes apda
ras ir elgesys atkreipė polici
jos dėmėsi. Policija, norėdama

. • . ■ 'v ♦' ' ' • 

patikrinti jos asmenybe, lauke
r į >■ tf į

iszeinant. Moteriszke ntuszejo

e o i

Lygumai. — Vebariu kaimas 
labai daug kenezia nuo gaisru, 
kurie pasikartoja gana dažnai. 
Dar baisesne gaisro nelaime 
paliete ta kaimu sziemet. Sau
sio 3 d., apie 23 vai. kada jau ■ 
beveik visi miegojo, k 
užriszes gyventojos B. A. na
mu duris padege visas trobas. 
" 1 " 1 .. .... . ...H"11"".... F-

Vidurius 
-Sutaiso
Yru sudėjimas isz szaknu, žievių lapu, uogu ir invairiu 
žiedu. Szia arbata yra geriausia vartoti nuo viduriu užkie
tėjimą. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus viduruose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke $1.00. Raszykite lietu- 
viszkai in * Lincoln Laboratory,

Cor. Eight and LincolnSts.

p. A. S. Į

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 prieaz 
piet. 1 iki 5 po piet. G iki 8 vakare.

Telefonas Shenandoah 1055.
. , „Ja.........» . - .. .. ............ ........

Vaipos Žolių Arbata

Waukegan, UI. 1»

Upe Jordano Užkinkykta Dirbti Elektriką' lyvavos. $ydas, Dovidas tlur- 
ir 

i.' pndet&ialejime. 
i-| ' .....'

Farma, 6G akieriu; 7 ruimu vieziuį/^uris tapes suimtas
namas ir kiti ma'ži budinkai

4 * / f

nusiuntė moteria in Ashlando les irt geležinkelio stoties. Gir- K
ligonbuti.

U

I ' • • v * ' ‘ / I J

Bayonne, N. Y. —

*

*

... rios ir sza'ltinis, Matykite .szi 
,' farma.

Martinas yažupkito in preen. jLane,.
4-^• t fa i n* 1 1 ‘ -1— J

J
farma

i h 4

■ KIEK KUNIGU MOKYTOJU• v*

V a

1

t

:=!•

Ii.

*

i

t

►
i 4

»»

i.

-■J

-...•r-

■M. .

■'' '*

< ■ 

o?

1

A :

)

X.

v •>; < :•

migį

Jonas pajau baigėsi statyti elektrikino stotis prie upe*

■Kaunas.Visos Lietuvos 
vidur.r’ipokykiose ir gimnazijo* i

" ’‘^ėltonū yra 15 kun.
Ir 20 kunigu moky-

iV . y * •

VILNIJOJ

iPirito -tik ,.$4,000. .Ątr

ąin St.,
Sands, 32 motu, isz Filadelfb rapžyk|to, mit.am-OHO

t ■ ' v *
jos atejad in grosersztori pas *1 f

Juozą Gražulius, 175 E. 22nd 
uly., pradėjo už daug gorkliuot 
ir 4* bosaūtf• kaip turi Idsžti 
kaziratf/Frio shilo tamėf laike '

CW. Stankūnai 
Green Lano, Pa. , (tęFb.įO) 

_—-4-
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/f f </ f /
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ANT PARDAVIMO
r I*. ,j v fa IĮ I I* 1> faF
( * * *

Szlauczio $zapa, ir visas ^oi!

losze kaziras Gražuliu dukteres kalingos martuoti, apie $200
Zofije, 17 motu, Mildreįda, 19 vertes skurios jr gurno*
metu su Mikolu Raišu isz mies- RB 3 Imbu namas, 65 per 75 po? 
to ir Petru Martinu isz Roches- du* Vieta del 6 automobiliu, 
ter, N. Y.
darni nukonsti nubroduli isz-
moto laukan kur 'krito ant ak
menų ir perskelo sau galva ir 
dabar guli pavojingam pndoji- 

fa. •me ligonbuteje.

se be ka'
Hl 4 -I 

direktorl 
toju.

I 9

<V-

fer
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VILKį
UŽPU^MNEJA ŽMONES.

. . • . . • ■ ■- •

į

Vilnius. \ ii niaus Trūku
Dido- apskrity- pMbktitihiu fiiiku pra-

dėjo siausti nepaprastai indra- 
• _ • _i•*4A_.a , '• ♦ t*

— Aut galo negale- Vidun jo miesto, szale pacztp, dienoijiis Atikas užpuolė pton- 
msti nubroduli isz- ant’Stato kelio. Pilna preke tu važiavitši tikininka. Ukįnin- 

tik $5,000. Atvažuokite, ant kas, motes savo roges ir nrkli, 
adreso: " pabėgo. Vilkai arkli sudraskė,

Cliafl. Stankūnai, Main St., * palikdami-plente tik apgrauž- 
(Ircon Lane, Pa. (toFb.20) t

sejusiu vilkit gaujos. Šziomis
t *1 • ’fa ♦*.’ v ! 1

Pilna preke (tu važihvifsi ūkininką. UJcinin-
Atvažuokite, ant kas, motes savo roges ir nrkli, 

’ . « L. -A. . - - .

krikszt ino Krištusn. Elektriką bus siunezama 
rimo strytknrius ir fabriku.

A

s Jordano, Palestinoje, kur Szv.
i u visa Palestina, ant apszvietimo namu, va-

■ ■ «• ||l i I—iihiii




