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ISZ amerikosF“^
Po tri- 

prie- 
kasv-

3,000 ANGLEKASIU SUGRY- 
ŽO PRIE DARBO.

Wilkes-Barre, Pa. — 
jn menesiu bedarbes isz 
žastios sustojimo Loree
kin, Larksville, Jcurios priguli 
prie Hudson Coal Co., kasyklos 
vela pradėjo dirbti isz ko nu
džiugo trys tukstaneziai darbi
ninku.

BOMBA SUARDĖ NAMA 
UNIJOS VIRSZININKO.

Bomba pa
mesta ant gonku namo Fred 
Schaffer, szoferiu unijos vir- 
bzininko suardė visa priszaki 

Tame laike radosi na
mie jo pati ir dukrele, bet ap
laike tiktai smarku surkatyma, 
bet sziai p, nieko blogo joms ne 
atsitiko. Schafferis tame laike 
radosi mieste.

Pittsburgh. —
gon k u 

szoferiu unijos 
visa

namo.

NUŽUDĖ

Hazleton, Pa. 
ma Faluskiene, 
na trijų vaiku ir naszle, mirt

BURDINGIERIS 
SAVO GASPADINE.

— Mrs. Thel- 
32 metu, moti-

i
gonbuteje nuo mietiniu žaidn- 
liu kuriuos jai 
burdingięris 
kis, 52 metu.*

Priesz mirti pasuke

uždavė josios
1 .ugins-Pranas

dakta
ram" kad t ’i a‘nfts‘ ja* sudaužo Td 
paika laiko barniu. Poliuije su
ome žudintojn. Motore gyveno 
kaimelyja Japan, arti Hazleto- 

. no.

TRIS KARTUS PERSISKY
RĖ IR APSIVEDĖ SU 

VYRU.
Los Angeles, Calif. ~~~~ t lava 

Kornovskieno, jau Irecziu kar
tu aplaike persiskyrimą nuo 
savo vyro Juozo su kuriuom ip 

3 mete. 
Mete 1915 persiskyrė su juom 

vėliau, vela iszte
kėjo už jo. In meta po tam vela 

po-

si vedė pirma karta 191.'

b iii <iu metus

persiskyrė ir vėl sifejo in 
ra.

UŽMUSZES PACZIA,
7 PATS DINAMITU

J- ISZSISPROGDINO.
Indiana, Pa. — Anglie* 

sykiu kaimu ('oy
, ežia, angliakasys

hoveek,

* 4 9

J

ft

KASYKLOSIA
VARO MUNSZAINE APLEIS 

TUOSIA KASYKLOSIA, 
VIENA ISZ KURIU 

JAU SURADO.

tiejei paukszteliai
agent ai

Pittsburgh. — Ana diena 
keli prohibicijos sznipai,užtiko 
dirbtuve munszaines apleistoj 
kasykloj prie kelio Rochester 
arti Monessen, paimdami katil
ia 200 galonu didumo ir daug 
kitokio sztopo, liet darbininku 
nerado, nes
pamate isz tolo kad 
atvažiuoja ir iszleke isz po že
mes.

Mii^telyja St ra i tavi lie, Oha
jui, t nejaus prie Pennsylvani- 
jos rubežiaus, randasi daug ap
leistu kasyklų minksztu a ugi i.i, 
kurias munszainieriai naudoja 
del varymo uždrausto sztopo, o 
kuris sunku surasti 
žemes. Apleisti szaptai 
naudojami kaipo kaminai 
iszleidimo smarves.

Daugelis isz tosios munszai- 
nes yra parduodama ('levelan- 
de ir sakoma kad sztopas yra 

o but- 
niunszaine ir

A p leist i
gilu moja 

y ra 
del

geresnis ne kaip kitur, 
Jėgeriai iszveža : 
in kitus valstijas.

Tokias sau vietas agent i ne- 
gal stiraNfi, nes nežino keliupo 

ir bijosi kad isz patam-žemo o 
sės nepaleistu szuvi.

DUKTĖ NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA.

t U’inberland, Aid. ~ 
Anthony, 23 
ryt kalėjime Oaklande už 
žudinima jsavo tėvo Arona 
Moyer, 59 metu, gindamasi nuo 
jo, kada ant jos užklupo su il
gu |X‘iliu.

Duktė kuri yra pati

1 a? 11 i e 
metu, likos užda- 

u’i-
tėvo

Pe t r o 
Anthony, anglekasio, nuėjo at
lankyti tęva, užtikdama ji gir
ta. T<‘vas pasako dukteriai kad 
iszeina užmuszt žmogu. Duktė 
neis/Jeido tęva, kuris isz.pik- 

11 limo mėtosi ant josios 
damas: ‘
papjausi u.
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POPIEŽIAUS KALBA BUVO 
AISZKIAI GIREDTA 

AMERIKE.
New \*ork. — Kas norėjo 

klausytis, tai praeita Ketvergu 
iszgirdo, lik žinoma, mažai kas 
supra l.o
XI kalba, kuria jis Lotyniszkai 
pasako, po tam likos perduota 
Angliszkai, isz savo radio sto
ties Vatikano, ir kuri buvo Na- 

sistemos

popiežiaus Pijaus

Į I«wI—1.1^ II«. rr , w 1- ■■ i. - ‘~ ofe* * '‘MHWl < a*, M <|at»wi 4wu 1*1* »■ «'i<»« i W* Ml-1 M-

Isz Visu Szaliu *, w _
SOVIATU AGENTAI NUŽU

DĖ PASIKELELIUS ANT 
LAIVO.

Šoviniu shvpl.'iI
•K*"- t^l'

l

NEPASISEKE
UŽSMAUGIMAS

C'" i . 'i r / REVOLIUCIJA
PLATINASI

I ’roadeast i ngt ona I
transituota Jungtinėse Valst 
bese.

Saro kalba popiežius pradė
jo žodžiais:

Mes aiigsztn Dievo noru bu
darni

6 I

Rorivnas. - •>

policija Agpu, užėjo ant Sovia-
. tinio laivo
tasai atplauko in pristova Du-

| gi. m
i vorius

•V‘Į kapitonu už žveriszka pasielgi-1

‘ ‘ I .eningrad ” k a da

VYRAS MANE KAD UŽ
SMAUGĖ SAVO PAOZIA 

BET TOJI ATSIGAVO 
IR PAGIMDĖ 

KŪDIKI.

>

KLOPAI ISZVARE KAMIS- 
ORIUS ISZ KAZANIO; 
BAISUS PADĖJIMAS 

300 VAIKU.

ISZ LIETUVOS
VAIKINA UŽMUSZE;

MERGINA NUSIŽUDĖ.
Sziomis dienuinis Szittuliu 

apskr., Szaukenu valszcz

if

areszlavodanii visus lai- 
> kurie sukilo prieszais

Bydgosczy, Lenk. - 
gy v c 111 o j a s Šoko e z k i s 

! kert is

A paszt a I u K n n iga i ksz- 
czio inpediniai... pirma 

naudotis 
isz ra d imu,

ka j’l a 
galėdami naudotis nuostabiu 
Marconi iszradi.mu, kalbame 
pirjna in visu's žmones... kalba
me paežiais szvento raszto žo 

G i niekite,

o

, Lisz-
♦ » ii1

keliu kaime susipeszus peiliu 
buvo nukautas pil. Ribakovas, 
27 metu amžiaus, ir sunkiai su-

4

žeisti A. \’asil,h‘vas ir P. Zubre- 
Penki broliai muszeikos

Kapitono vai, sulaikyt i.
Kartu su Riba kovu minimi ’ 

nusiniKslijo Kolicovaite. 
tragiszkas invykis apylinkei
gyventoju tarpe šukele dideli 
sujudi.

Londou.— Laikraszcziai ap- 
laike slaptas žinias, kurios skel 
bin buk daugelis Soviatiniu ka- 
misoriu likos iszvarytais per 
klupus isz visos kazanskos pr 

Sukm*z- vineijos.
susirenka isz visu daliu, užkln- 
pineja ant Soviat iniu virszinin 
ku ir raudonu armijos iszgui- 
dami juos
Daugeli isz j u nužudė. Da tik 
kazarmes 1 
kuriose randasi 
raudonai inieeziu. Ilgas geležiu 
kelis,kuris sujungė (rkucka su 
Kuzanu randasi raukusia pasi- 
keleliu.

Ryga, l^itvija. — Liūdnas 
atsitikimas buvo ana diena ar- 
timoja Leningrado, kada trys 
szimtai benamiu vaiku apsigin 
klavo in szmotus geležies, laz
das, plytas ir peilius užklupo 
ant buvusio eariszko palociaus 

jeszkodami ianm

ckis.------ s,
namo
žente ant

ma ir nedavimą tinkamo inais-!
i ‘
kis daugto, kuri vėliaus nužudė ir keli 

laivelius sužeidė.
Agentai iszrinke arsziausins, 

maisztininkus, sustatė in glitą 
o kitus*ir visus siiszaude 

darė kalėjimo.
iiž-

i

1 Jpuszo 
malk’i- 

siigryžcs isz bažnyczios 
i ado, savo moterių ken- 

gimdymo.
nemislindamas, 

gridl>e moterių už 
j pradėjo smaugt.
nelaiminga motore sztiuke

į geibus, bet netekus pajėgu, pa
mi

i

gerkles
I sz

pa-
) r

pradžios
pa-

r mI’ll kstancziai
O- 

klopu

M

isz miestu ir kaimu.

Szin.

■driimimiibiii mi   * won iBuiimii m- j|) h

VIS DAR BAISIAI DAUG 
GERIAME DEGTINES.

Kaunas.,
tistikos Biuro žiniomis,
Lietuvoje degtines, pagaminta!

metais,
5,()7t),O0O litru;

liovė raivvtis ir visiszkai 
sztilo ir apalpo.

Vyras manydamas, kad pati 
jau ncgvN’a,nusidavė su malszu 

praneszda-

nepaimtos ^Kazane, 
k(»li szimtaiSZIRDINGAS AMERIKIE

TIS UŽFŪNDINO VISAM
KAIMUI.

Budapeszt, Vengrai - 
Juozas Reitingeris isz • 
lando, Oio, 
tev v ne 
kainui

-t- - Cent raliu i o st a • 
buvo

O * 
dangui, 

o
o 

ka asz ezia sakysiu: klausvk 
žodži n. 
. i r I nr

džiais:

žeme mano burnos
Klausykite visi žmonei

ir bet u rėžiai. Klausykite,
o tolimi

mano

tingi 
o salos; klausykite, 
žmones. ’ ’

Kada 
( '|e\’" 

in savo 
’ir pribuvo iii gimtini

Kaposzczeszka

nuvažiavo

1 paliepi*
kai-

Po to seke Dievo pagarbini
mas ir pamokslas: Katalikams, 
ierarehijai, misijonieriams, ti
kint iems i r atskalūnams, 
d ovums, 4.
ežiams, beturcziains, 
karna ir,samdytojams

val- 
t u r-pavaldiniams, 

dai'buiin- 
nuskau- 

stimes ir persekiojamiems. Pa- 
vardan 

Dva-

V J

baigta palaiminimu: 
Dievo Tėvo ir Sunaus ir 
sios Szventos. Amen.

PasL
O

Juozas Sosnovs-
septynis dolerius nu

PASKOLINO 7 DOLERIUS 
ANT ATĖMIMO SAU 

GYVASTIES.
Wilkes-Barre, Pa. 

skolines
savo paezios 
kis, nusipirko už tuos pinigus 
revolveri ir nuvažiavęs in savo 
vasarini narna i.n 

nusiszove
sinert, paleisdamas 
galva. Priežastis savžudinstos 
da neiszt vrineta.

Lake

szallysz.ini paragy.t visus 
micczius in vietiniu karezema, 
nes nori visiems gergi užfliu
dyt isz laimingo sugryžimo i’i r 
tėvynių. In trumpa laika susi
rinko visas kaimas sveikinda
mi szirdinga Amerikieti. Sve
teliai iszgere laja diena beta
ręs baczkas r vyno, asztuones 
baczkas alaus ir dvyleka gor- 
cziu arielkos už ka Retingeris 
užmokėjo, kaipo ir del cigo 
niszkos kapeli jos.

Ateinanti vakaru svevzius isz 
Ameriko vela, norėjo užfundyti 
kaimuoczinms, bet žandarai ne 
pavėlino ant to, sakydami kad 
turėjo gana darbo ana vakara 
upmalszinet net keturesdeszint 

poszlyniu tarp

kancelarija, 
mas apie mirti paezios, kalbė
damas, buk rado ja mirusia ate 
jas isz bažnyczios. Po tam nuė
jo pas vargonininku idant pa- 
skambytii varpus už nebasznin 
ke ir ant galo nuėjo pas stalori 
idant.padaryI u moteriai grabu.

Laike jo nebūvimo namie, 
kaimynai atgaivino moterių :r 
noriais buvo 
per vyra,
sūneli. Sukockis 
baisiai persigando radęs ■ 

4 * 
JI

mu m
1928
1929 m.,

del

5,358,00(1 litini;

niiisZtyniu ir 
kaimvnu ir moteriii.

t

ki ba i su t ori o t H 
bet pagimdo sveika 

alėjas namu, 
pa* 

bego iii girria, *bot ji žmones ; 
surado ir padėjo m kalėjimą.

jam

ni., 5,002,(MX) litru, 
pernai lyg 
žiau iszgerė degtines. •

t žtai dar gryno spiritu, pa
gaminto 1928 metais 221,(MM) li-;

1929 m., 225,000 litru;
23 i,(MX) litni.

f

ir butuine kiek intl-

Iru; ------ .
1939 m., 23L,(MM) litru; 
szitokio spirito dnug*iaitsia

1

(Jacynoja, 
prieglaudos nuo sniegines vie
šnios ir szalezio.

,/ k ’t ' M M . * « ■» ?ii m ■•:. .» -r yr <<■•.<' j fk «

Vaikai padare dideles bledes 
palovi uja pakol policija pribu- 

iszvaik e juos. 'Tame 
szimtai 

kambaris.
~™— 1 P.* 

deszimts asztuoni Rus'iszki pa
bėgėliai persigavo per ruliežiu 
nakties laike per susžalusia 

h’uniuniszka

v o ir iszvaiK e juos, 
paloviuje randasi trys 
kambarin ir sostinis

Bukareszt,_ Rumunija.

vartojama invariems t»bcliniktH 
ir medicinos reikalams. - ■< ■ 4 * L ■ *1,™# " m***' Oi 1

Bendrai <legtimis ir sjjiHt/* 
Lietu voje | niriluotu 192K nie- 

milijonu Ii t il’| HUSO

r

tais‘ už41,5 t
už 40,4 milijonu litu, 1930

■
o l

m., 
metais už 4 milijonu litu

kJ 1 * ll w I ft i* K 1 .Ju.z v

S ve i ka
ži n ia 
Irvs

per 
upe Dn i ėst ra in 
szali. Kubežiniai sargai paleido 
in juos szuvius, ketu r palx‘ge- 
liai likos nnszauti per Bolsze- 
vikiszkus sargus o asztuoni in- 
krito in vandeni. Likusioje gi- 
lukningai persigavo 
nija.

11

TĖVAS LAIKE TRIS DUK- 
TERES UŽDARYTAS

, KLETKOJA.
Kotovieai, Lenk,

tos virszinipkai a.-plaike 
Imk A poli t;ja, randasi 
merginos laikomos per savo Ie
va uždaryt os klot koja. Virszi- 
ninkai nuvažiavo i u tonais per- 
silikrvt ar tai teisybe ar ne.

-Kamisija isztyrinejo buk tai 
dukteres tūlo kaimuoezio kuris 
laike dukreles kletkoja idant 
niekas jais neapgautu ir neat
imtu'panystes. V i sos sirgo. Te- 

neprileido kamisijos prie 
isz vaikindamas .., * A , ■. ' > ’ . *

Kaunas. -

MUSZTYNE SU * 
SZMUGLERIAIS

Artimoje Varw* 
kin paviete Pagėgių, vienas
rubežiniii sai*gu, polemines ke
lis szmuglerius, paleido kelis 
szuvius paskui bėganeziu.".* Vle 
na isz szmugloriu rtuszove ;uit 
sinert pas kuri rado dvi bleszL 
nes su spiritu. — Ir Ame rike 
sziadien tankiai panasziai aL 
<si tinka.

Harveys Z0K0NINKE ARESZTAVO- 
TA UŽ APGAVYSTA.

~~~~ Al i os t e- 
suimta ir 

Magdalena 
sese- 
viso-

in Rivmu-
lenais 

kulka
ant

in

Paskutines Žinutesv as 
kcitkos, 
su kirviu.

KUN. LIPNICKAS APGY
VENDINTAS PANĘVBŽY.

i
” riiszo/kad

koimmdanto ' nutarimu.

JUOS
RADO TIKRA BRAVORĄ JO 

NAME.
Kulpmont, PaT Policija už 

klupo ant namo., l<Tan.o .Savic
kio, pas kuri rado tikra
bravūra. Policija sunaikino 24 
600 galonu didumo ir daug ki

Bruksele, Belgija, 
lyja Malinb.se, likos 
a'rosztavota sesiio 
po r d e t i n e K a r m e 1 i t o n k u
ru, kuriai užmptinejo už 
kės, apgavystes. Per paskuti
nius penkis metus sesuo Mag
dalena vedė bizni panaszu bū
du, kaip tai daro keli metai at
gal apgavi kiti
Haringtonai Chicago.
Imdii zokoninki* .iszviliojo isz 
kvailiu daugiau kaip 275 tuks- 
tanezius doleriu.

Mandžiurija.M ukdanas, 
tukstaneziai augleka- 

kasv- •r

II
— r| rys

siu užgrautn Cushman 
klosią, Japonijoj praeita sun-
vaite likos iszgelbetais po daug 
sunkaus darbo.

Pa ne v. Balsas 
karo 
Kun. Lipnickis už visuomenes 
kurstymą priesz tvarka ir vy
riausybe, neturi teises i-r/vn* 
žinoti isz Panevėžio pamplius.

i k

stovinti už 
n 

te-

i»s kn- 
nctoli nuo 

Krank \’er- 
žmona, 

galva ,’r 
darbo isz-

angliakasys 
susipykęs 

Sjjnoge ji kirtikliu in 
savo 

sigandes, jis iszsisprogdino di
namitu. Sprogimo jo kūnas bu
vo -visai siulrnskvtas. 

1 *1- - t

užrnusze. Pats

SU

szauk-
:jaigu ne ji, tai tave

Duktė pagriebi1
duriu karabinu, 
tęva szuvi, kuris nuplosze 
viii pakauszi.

ANGLEKASIAI GALES TE- bleryste, 
LEFONUOT NAMO ISZ 

KASYKLŲ,
* e • f *

paleisdama i

2,191 SAVZUDINSCZIU ISZ 
PRIEŽASTIES NETEKI

MO PINIGU.

W'nshiifgton, I). ('. 
tyrinėjimo apie 

v i imas
pripažino, buk per keturis pas
kutinius metus tiktai viena in-

— Laike 
geldos gem-

liudininkas

, .Mount Carmel, Pa. — Keužil sznirenc kompanija turėjo uz- 
insziurenc ant 2,191mokėti insziureiK* ant 

gyventojai žmonių kurie papilde savžudin 
gulės*susikalbėt su savo vyrais *t('s l,(*r netekimą pinigu ku- 
kurie.dirba po žeme, tiesiog isz • A *

.Readingo .kompanija, 
kuri turi 28 kasyklas, apreisz* ■■ I 

kad jiavede visus savo telc-
Tele-

go pavieluoMHi Schuylkill ir 
Northumberland,

rųuiiu.

valdžia Bell
todėl visi požemi- 

su-

Ke, 
fonus po 
phone Co., 
niai telefonai likos dabari 
jungti su tos kompanijos tele
fonais ant virszaus. Jaigu mo- 
tŲrele geistu duži not i kaip jos 
Jonukui sekasi po žeme, tai ga
les su juom susikalbėt, arba jai 

taign svarbu reikalu turėtu >

alini

lokiu intisu ant varymo alaus. 
Savicku aresztvojo ir iszvežo
in kalėjimu.

KURCZIAS KŪMAS.

Laba, diena, kūmai!
Tegul no knisa!

<

(I ar tu sveikas gyvas f
- * , * -

-. Ana kur guli už grabus.
t

Bishoffai ir
'tokiu

per netekimą pinigu 
riuos praszvilpe pirkdami sze- 
rus ant visokiu spekulaciju.

KONIA UŽTR03ZK0 NUO 
GAZO.

Staunton, Pa. — 1’rys ypatos 
vos iszsigelhejo nuo mirtis per 
iszheganti gaza tam paežiam 
name kuriame užtroszko tėvas 
molina ir keturi vaikai,
mete. Marcele Januszauckitme 
ir dvi kitos ypatos pavojingai 
serga, (lažine pnipa sutruko

f

1925

f

—r O tavo pat i!
'IIIMSI »<aiisft

-r-: () tavo vaikeliai.'
i n,1 I, A * *./ ? k 1 “ *' ” ■ ' ’•

rn

rregul ne. būna kvaila!
■.'r? I

Vaip juų gaila kiaulai-
les, o man daržo

1

RESTAURACIJOJ

— Po velniu, toji viszta ne-
szvii.‘ž<‘!

.— Gali. Imti atsako kel
neris, bet labai gaila! kad po
nas ana nedelo iiopribuvui, (ai 
% 1 1 • v •

BAŽNYCZIA IR KLIOSZTO- 
RIUS DAMINIKONU 

SUDEGE.
(Htawa, Out. Kanada. — 

nežinomos priežasties ugnis ki
lo Kalalikiszkoj bažnyczioj 
Szv. Jono Kriksztytojaus ir 
Daminikonu kliosztoryja kurie 
sudegi* lyg pamatu. Bledes pa
daryta ant puses milijono do
leriu.

Ugnis kilo laike pamaldų. 
Zokoninkai netemindami ant 
savo gy\’ascziu ir pavojaus isz- 
gelbejo Szv. Sakramentu ir ki
lus 'bažnvtinius indus. Zokon-,

*

inkai likos apimti ihinnys. Su
degė puikus auksinis altorius 
kurio verte iszncsze 25 tuksiu u 
ežius doleriu. In dvi valandas 
hažnvezia ir kliosztoris radosi a

i *

KROATU PASIKĖLIMAS. 
NEPASISEKE; 200 

ARESZTAVOTI.♦
Viednius. — Karalius Aelk- 

sandra, valdytojas Jugoslavi
jos greitai apiualszino pasikeii- 
mu Kroatu, paliepdaanas aresz 

kurio ’dalvbavo I •
Daugiau kaip du 

szimtai pasikeloliu uždaryta 
kalėjimuose.

Kolos savaites atgal pasikėlė 
liai padėjo bomba po paloviam 
gubernatoriaus 
kelios ypatos likos 'mirtinai 
žeistos.

(>•

(avoti visus, 
Įiasikelime.

Zagzobe, kur
S!l-

'J .1

i i' d, A'

PASIKALBĖJIMAS ‘DVIEJU
KAIMUOZCIU.

I

kek man jo 
pasikėlimo,

n

Ar žinai ka, kūmai, ti- 
prie sziadieiiinio 
sulauksimo tai, 

jog t vasz.a ant cielo margo Uir-
vos galėsimo sutalpinti kiszo- 
nu’kyju brusloto.

— O taip, nes tada in kita 
kiszeniuka galėsimo sutelpyti 
javus surinktus nuo cielo mar-

V Paryžius. — Minose, kai
mynai rado dvi skrynes su auk 
su verties $60,000 kurias pali- 

s sklipuo-
lius isz bado. Valdžia pinigus 

giminiu netųre-

ko mirdamas dideli

prisisavino nes 
jo-

4

PANEVEŽYJA
EIS ‘ AUTOBUSAI.

Paneružis. 
no
autobusus mi<*ste,

14''

t

Zagrzob, Jugoslavija. — 
Keli nokia guhernįjuosia Kto-

* uarijos, nupuolė sniegai ant ke
turi u pėdu. Kaip kur užpustė 
kelis kaimus.

§ London, Anglijo., 
dž<‘ apskaito, buk praeita meta 
iszduve 250 milijonu doleriu 
ant suszelpimo bedarbiu ir ju
ju szeimynas.

— Val-

§ Detroit, Mich., — Miestas 
sziadien maitina 14,000 žmonių 
kurie neturi darbo ir keneze 
vargu; (i,000 isz tuju neturi pa
stoges ir gyvena nmnuosia pa-

A ! I 1 .

— Miestas įsi veli- 
broliams Kisviiains užvesti, I Akurni Imu.

T - ’
keturi; kurie važines po nly- 
ezias
ku, Pi(‘<‘kiiie ir Pluk.

Kluipodi sz k m V jlkojjier^-f
‘ i* b*

i

JESZKO GIMINIU.
Koki laika per-

A menke M. Būevl- 
mirė palikdmYifts 244 <lo-
Badai jo giliiine Vincu# 

Bile vieži* ar ObblevicM* gyvena 
»Lietu vo ja.

Kaunas, 
gyvenos 
czi u s, 
Iori irs

AUDRA SUGRIOVĖ 
BAŽNY0ZIA.

Liubavas., 
smarki audru nugriovė uuujal 
apardė daugeli namu ir sziap 
pastatyta Liubavo }W.i)Yciria Ir 

i

Nesenai siautusi

J
s., t

Malinb.se
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Kas Girdėt
Tartum ju nėra ir peliuvo,

Ateimas žinogaus ant svieto 
yra rėksmingas, 

urna rėkdamas,
vales augintojui, ypacz motinai 
kaip kokis muzikantas, prigra- 
jinu in vales, o jaigu da kokis 
isz prigimties rėksnys, tai jau 
gana..

Užaugės, ,jaigu rėkauja, tai 
jau suprasdamas ko rėkia. Už
augės kartais rėkauja isz links
mumo; dainuoja kartais jai ne
laimes skaudžiai ji dalypsto ar 
ba koki kimo skausmai, 
vol in vales prisMena ir prie.- 
manuoja.

Taip sau žmogus 
mas ant svieto o kaip katram 
pasiseku gyventi ilginus ant 
svieto, tai pasijunta kad ir gil
tine uplink suka ir žino gerai 
kad nuo jos neiszsisuks, laukia 
savo mirties prie kurios retas 
kad nedejuotu ai<ba ne rėktu. 
Jaigu tenka da kėlės sanvnites 
pasirgt, na tai ir atsigrajina 
taip prie mirties, kaip prie už
gimimo ir kibą staiga kokia 
mintis pasigauna, tai ne turi 
laiko rėkaut.

Taigi žmogus gyvendamas 
rėkia ir mirdamas rėkia!

r*

tai yra, 
prirėkia in-

uz-

t ada

gyvenda-

Tartum ju nėra ir peouvo, o 
bet buvo ir tai labai tenmanu 
žmonių, o kad ju ten buvo žen- 
klyVAs skaitlis tai apie tai liu
dija bažnyczia. Tai po ju pasi
liko tiktai atmintis. Konia po 
visus didesnius miestas galima 
surast apleistu PiVitestoniszku 
bažnyrzin, o tai xi<*l to, kad los 
tautos parapijonai, in kur ki
tur iNZsidanigino, tai jaigu gy
ventoju nesiranda lai ir bažny- 

; 1 ežios apleistos.
Gal tekis likimas ir Lietu

vius patiks, kad prisieis iszsi •' 
sklaidyti; liks ir bažnyczios, 
ba be žmonių bažnyczia neturi 
verties. (Airisziai paims Lietu
viu bažnyczias ateityja).

Su Amerikoniszkais Lietu- 
szaltai 

kitokias

Prohibicija visai ne yra blo
ga, jaigu atsiminsim kiek tai 
gero padare butlegeriams. 
szmngleriams, policijai ir vir- 
szininkams.

padare

■ ■ ........ ... .............................................................

Amerikos Svarbiausios
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Iszdirbystes
T »

Iszdirbyscziu (tenzas metam 
1929 ka tik užbaigtas. Parodo, | 
pilna verte produktu iszdirbtu 
Su v; Valstijose per 12 menesiu 
buv $49,417,000,000., arba pa- 
iszdirbtu produktu, 
didėjimas isz 10.7% už 1927 m.; . t 1 • • • . v •
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viais taigi ir prisieina
mislijant sziokias ir

i svajones ir klausymus ar užsi
liks Lietuvyste Amerikoja?

Miestelyj Thomasville, Geor
gia, gyvena sena nigerka. Sztai 
una diena nuėjo in vietini ban
ka,’ melsdama kad jai paskolin
tu penkis dolerius.

Kasieriiis banko aprciszke 
kad turi pasirūpint paranezm- 
ka arba ka toki užstatyti o ta
da gaus pinigus. Senuko ]>asi 
krapszte galva nuėjo namo iri 
atneszi* auksino deszimts dole-1 
riu.

Kasierius paėmė auksini pi
nigą o moteriai davi* penkdok’- 
rine bumaszka.

Nekurie sako, kad ne viskas 
yra auksu kas žiba, bet szitame 
atsitikime priežodis iszsipil- 
de.

priežodis

” iszei 
praeita 

savo 
užgimimo diena, 

buvo

C < Keleivisl.aikrasztis 
nantis Boston, Mass., 
san va i t o a p v a i k sz i n te jo 
25 metines
La i k raszczi o uždėtoj um 
Antanas Zwingilas, kuris sako 
vien tik aeziu 1 “ 
pradėjo leidinėt 
Aeziu už atminti 
linkime jum pasisekimo. Toli
mesni komentarai apie pono 
Zwingilos iszsitarima*yra ne
reikalingi ir musu mandagu
mas to mums nepavelina, 
rints gana gerai žinomo del ko 
p. Zwingila nesutiko su musu 
teveliu, kad karta atsilan'ke <1 
Mahanoju.

Saulei” 
“Keleivi”, 
draugai, ir

kad

no-

Isz Lietuvos.
KOMENDANTAS 

NUBAUDĖ.
Kaunas.—Už kirszinima vie

nos visuomenes dalies priesz 
kita, Kauno karo komendantas 
kaip raszo ‘L. A.
Szaltieni nubaudė 1,5000 lt

pil. Lur. 
., ar

ba 2 men., kalėjimo; pilieczius 
M. Szaltieniu, Ks. Olszauska, 
J. Tuskevicziu

y y

st. Vanžoda, 
Pr. Vanžoda, J. Mazgi ir J. Sa- 

’ dauska nubaudė po 500 lt 
1 men., kalėjimo.

y

M ar

Szaltai -parbegiant misle per

MIRĖ LIETUVOS 
RASZYTOJAS.

Kaunas., — Mirė raižytojas5

Amerikos Lietuviu reikalus >: Lazdynu Pelėdos tėvas Ivanau-
likimą, sunku suprast ir nhnin- skns> klll.is tnip pnl buvo raszy.

j u

Paskutinis cenzas pripažino 
net 331 iszdirbysto. Trijų isz-, 
dirbyseziu produktai verti net 
suvirsz 3 bilijonus doleriu; ki- j 
tu trijų produktai verti suvirsz ’ 
du bilijonu doleriu ir asztuoniu 
iszdirbyscziu suvirsz bilijonas 
doleriu.

Svarbiausia iszdirbysto bu
vo motoriniu vežimu iszdirbys- 
te su n vairiu automobiliu daliu 
iszdirbystems, verte tu produk 
tu buvo $5,623,000,000. Szioja 
szalyja yra a242 automobiliu 
insteigu ir 1,158 automobiliu 
daliu insteigos, jose dirba net 
460,000 vyru.

Antroj vietoj matome mėsos 
pakavimo iszdirbysto su 1,244 
insteigoms, produktu verto $3,- 
395,000,000 ir 121,000 darbinin
ku. Treczia didžiausia iszdir- 
byste buvo plieno ir geležies, 
verte $25356,000,000. Buvo 485 
geležies ir plieno, ir metalu fa- 

396,000 vyru.
26,000 vyru

briku samdant
Apart to, 26,000 vyru dirbo 
prie geležies ir plieno suskal- 
dytmo poeziu.

Liejiny ežiu ir

produktu verte buvo $2,-

iszdirbystes kn- 
produkavo medžiagos iki.

cigaru ir
kon-

r*
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ti kas bus su Lietuviais ir 
vaikais gyvenamezius czionais 
Amerika už keliolikos metu. 
Buvo girdėt kad po kariai keti
no daugelis Migryžti in Lietu
va bet rodos gryž ten gimia, o 
czion gimusio, to daryt nenorės 
ir pasiliks Amerika, ba Lietu
vos nepaži nsta ir jiems nerti peš 
važiuoti in Ievyną . kurios 
pažins t.

Nors tai bus tikru Lietuviu 
vaikai czion likia bet sunku sa
kyt kaip jie norės savo Lietu
viais vadytis, nes jau turime 
įlaugybia jaunuraenes isz Lie- 
tuvyRtes iszsinerusiu.

Kiek tai dabar įmems rekau- *
jam ir baramos vis lik keldami 
save prie sziokio tokio darbo, 
bet ateitis musu gerkliaviniu 
gul su s žak n imi s nuszhios in 
szali ir (ai taip groieziausia ga
li būti. Teisybe, isz gyvenimo 
Lietuviu Amerikoja ant isto- 
riszkos krutinės nieks nenudiL 
dys persakius, bet tai gali but 
tiktai pedsakiai kad ten ar ten 
buvo Lietuvi n, o knr dingiu?...

Faktus turim wz atsitikimu 
kitu tautu. Sztai PhiliMlelphi- 
joj ir kitur, stovi sena Protes- 
toniszka bažnyczia kuri kita
dos prigulėjo prie Szvedh, bet 
)cur tie jei Szvedai - «ziadien?

loja s.
daug vokalu rankraszcziu, ku
rie dar nėra iszspaudinti.

ne

Jis yra palikes dar

r

BOLIVIJOS NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Dr. Danielius Salainance, Ii-' 
kos iszrinktas prezidentu Boli- 

ant Republikoniszkos
partijos. Yra tai mokytas vy
ras ir geriausias kalbėtojas vi
sam sklype.

vijos

INFLUENZA
PLATINASI

Sustabdykite szalti tuojaus s n 
666. Imkite kaipo apsergOtoji.

maszinu sza- 
pu iszdirbystes su 3,524 instoi- 
goms samdė 457Č782 vyrus ir 
verto buvo $2,752,000,00. Alie
jaus iszdirbysto — 375 instei- 
goms su 77,000 darbininku ir 
produktu verte net $2,612,000- 
000.

Kita didele iszdirbysto buvo 
eloktriszku maszineriju, 1,793 
insteigogs ir 320,000 darbinin
ku,
274,000,000.

Asztuonios 
ries 
$1,000,000,000. buvo duonos ir
keptuves produktu, 
cigare!u, vatos, karu ir 
strukei'jos pataisų, miltu ir ki
tu grtulu malūnai, medžio, kny
ga atspauzdinimas, 
ežiu atspausdinimas ir 
mas.

Tarpe kitu svarbiu iszdir
byscziu turime, 1,329 czevery- 
ku fabrikus su 302,000 darbi
ninku; 7,978 moteriszku drabu
žiu szapas su 183,500 darbinin- 

vvriszku drabužiu

atspauzdinimas

ku, 8,625 
szapos su

laikrasz- 
lėidi-

Ka žmogu-s turi Jaryti, kuris ka sakyti.* Iedirba, kurio szeianyna reika-j Skaityk savo kalbos laik
au ja paigelbos, kuris
nglu kalbos, ir kuris nenori “apgarsinimus”

irciptis prie Amerikos i indei- bias rr naudingas informaci
ni, bijodamas, kad jaigu tennis jas.

Ir I5 V

I

1 nekallba raszczius. Ndkurie isz ju nesza 
apgarsinimus

■-5 '
...............

>'4.

M

.<•

. y.A-

5

f I'IMfffcljlžI

■>:
hR''O:.. I

........ po i' 

į/’ <į:

■ 
v/

y • :‘

:’>r

JA

.'-r' ■ ■ i.?19999^

ir kitas syar-

, ___ _____-________ _ ___ Redaktoriai ir kunigai
is kreiptųsi ji iszdeportuotu kartais irgi gali žmonėms pa- 
;aipo visuomeniszka sunkeaiv- gelbėti, 
be?
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Kuomet liedarbis užpuola, 
Foreign Langnagge Intymia žmogus neturi jeuzkoti jam ži- 

ion Service per trylika metu nrnna darba. Bedarbis neinima 
PirmiaWa

etai turėjo atsakyti toki sun- bandykrasti tokio darbo prie 
cn iižklausyma. Rasti darba kurio pripratęs liet to neradęs 
cuomvt lakai yra geri ir kuo-j turi kreiptis prie kitokio dar- 
not aplikantas apsipažinęs su bo. Tarpe naujai atvykusiu 

gan sunkus taip vadinamu “baltu kalnie- 
kliasosj jtu noras vis 

rasti toki darba koki ka tik ap- 
Kn žmogus turi daryti kuris leido. Tokiems žmoniems Ame- 

lori rasti darbo? Paprastairikoja suiiku rasti panaszius 
oks žmogus bando vienas, pasi darbus. Imk koki tik darba 
emiant savo pastangomis, rast! randi, kad nors alga netinka

ma nors. Kuomet randa kad isz (ma ir darbas pats netinkamas, 
o nieko nėr, jis tada kreipiasi * Gerinus turėti kokio nors dar
niu vieszos draugystes arba 
am tikro biuro, kartais tokios 
>rganizacijos užtektinai už to- 
d darba rokuoja.

Pereitais keliais menesiais 
natyt, kad darbdaviai pirmiau 
;ia renka Amerikieczius 
risdkiu darbu. Ir galimas daig- gaiszinti pinigus vsokioms ke- 
'as kad daugelis kompanijų lionems. 
lalinosavo daug svetimtaueziu Žmogus 
luoti darbus piliecziams. 
deiviai, ypatingai ] 
vykusiai, sunku kokio nors dar kybos nėr 
bo rasti.

Žmogus niekad tai)) sunkiai vietinius bedarbius, ir nenori 
nedirba kaip tas žmogus kuris kad isz kitur kiti vyktų. Jaigu 
darbo neturi. Rasti ko nors 
kuomet dar turi truputi pinigu dar sunkiau nes turi pradėti 
žmogus turi imti kas tik pasi- namus svetimoja vietojo, ir to- 
... .. ..... 11. LL______ _______ 2.

v v

V

-

t

'v:-.

o ✓ . ?

;-x xoM'X
’ J'",.vųį

:į$£
ra

.4, f •.•••>’

s. it'y
\ ■

Si;-.:

■v™

' p y■z
’■■.•J*-'/'’- I

1

MEDALIS DEL BYRDO DRAUGU.
Valdžia duos isznmszt szita medali ir 

visus kurio iszkeliavo su Byrdo ekspedicija in Žiemini Poliu. 
Medalis likos padirbtus per artistu Francis 
Rockville Center, N. Y.

apdovanos juoni

N. Packer isz

Ingiu kalba yra 
iždu'Otis, bet eziadien yra vie- riu” 
įas isz sunkiausiu.

I

I

I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

tai ir miestas suban’krutyt tu
rės.

Žniones irgi yru kalti
nedirba ir pinigu neturi

Bet koki centą
kur 'nugriebė tuoj bėga ant

Sophia, W. Va. — Anu die- pragyvenimo.
na ežia sunkiai susfižeide Mor
tos Pulaskoene 12 metu am
žiaus sūnūs Ridas. Jisai nuvy
ko mokyklon in Winding Gulf, 
o prie mokyklo yra aukszti lai
ptai ir ta ryta, jie buvo apsza-. 
le ledu.
sirito cementiniais laiptais nnoi 
pat virszaus žemėn.
mas jisai persiskele gaivu

kurie 
ant

bėga 
‘‘moving pictures”. Kasdien 
stovi ilgiausios linijos prie du
riu kol atidaro.

Salimai pas mus gyvuoja
Ba kaip kada de-

bo negu visai nedirbt. Dirbant, 
žmogus turės proga pasimokin
ti apie gyvenimą ir aplinkybes.

Ndkurie žmones tiki kad ap
linkybes kitose vietose ir kito
se apielinke«e geresnes. Patar-

deLtina, pasilikti ant vietos ir ne

ne
kompanijų lionems.
1*____ 1 - I

blogai, irgi.
nuvykęs in visai

Vaikas paslydo ir iiu-Įdos Samo tonlBį "žklnmpa lai
Į sunkai nubaudžia ir da duris 
užrakina. Tai žiūrėk jau jis ki
ton vieton užsideda salima ba 

'daug inrankiu nereikia užsidėt 
saliima. Kelis krėslus, stalu ir 

(buteli niunszaines. Tai viskas 
. iko reikia, del salimo atidarymo 

sziuuse laikuose.
Dabar asz nors trumpai pra- 

JU 
buvo kaip ir juokingas bet ant 

’del

Krisda-1 
, usi- 

žeide veidą iv ziaip visas skau
džiai apsi'dauže. jNekuri laika 
buvo visai be žado, bet dabar 
jau taisosi.

Sophia yra nedidelis kaime
lis, todėl ir mažmožis oria di
dele naujiena. Paskutiniais 
ežia labai d;iug kalbama apie gnlo pasiliko naudingas

I
i

I

neszin jum viena dalyku.

kažin koki žveri, kuris ateina daugelio. Buvo szitaip:
naktimis ir papinuna tai szuni, 
tai kitką. Nelabai senai buvo 
apdraskytas D-ro Moore, poli
cinis szuo.
ri dviem kiaulėm buvo iszple- 

Manoma, kad 
Vyrai apsigink-

Pereita san vaite
Montgomery County auksztes-

atidarė

. Ir nauja vieta turi mažai arba vi- 
ka tik at-'sai neturi draugu, jam aplin- 

žinomos, vietiniai 
žmones stengia pagelbeti tik

R ast i y darbininkas turi szeimyna tai

taiko ir negali mainyti darbus, del patartina 
d arba v i etos.Svarbus žingsnis rasti 

>Ta -sužinoti kaip invairus dar-

<< pasilikti ant
yy

Botyra ' Atsitikimu kuomet 
bobiurui veikia ir kur eiti jesz- patartina vykti in kita vieta, 
ko’t darbo. įmikime sekanti pa-1 Nekurios vietos dauginus nu- 
vyzdi. —

Jaunas vaikinas, gana gerai darbininku reikalauja bet ix)i- 
kalbedamas Anglu kalba, atvy- kia ta viską isz anksto sužinot.

Jaign toj vietoj neturi draugu,

kentėjo, kitose vietose gal ir

sa- *ni teismai arba (grand jury). įu ,inaj?u ofisus pereita
vaite. Jis prasze pagalbos rasti tai nueik in viesza knygyną, ir 
darbo. Atvykęs New Yorkan tonais papraszyk kopija “Uni- 
apie trys menesiai atgal ir ne- led States Employment Bur- 

pinigai can Monthly Bulletin”,
pradėjo nykti. Jo užklausta ka rasi teisingas informacijas 
daro nuo laiko kuomet atvyko apie darbo aplinkybes paduo- 

Jis mke, kad tose vietose..
Vykstant in darbo biuro ofi-

PnšJ’ni nn« Tumi*. Pirmiausia buvo iszklausineji- 
JI. <Im vi X | J c l o .1. 111 J L Aw **

sztos gerkles.
vilko darbas.
lave karabinais, šoke ta pikta
darį pėdomis, bot nesuseke. R.

mas nauju pilieczin. Na ir pa
klausu. pas viena kaip vardas, 
pavarde, kada atvažiavo in 
Amerika, kokiu laivu, kur dir
bi. Sako, nedirbu jau 7 mene
siai. Klause kur yra New York 
capital. Atsako Albany. Klau
so kur ylia United States eapi- 

Atsako Washington, D.C.

užilgio jo sutaupyti

i

Monthly Bulletin v 

teisingas
kur

Amsterdam, N. Y. — Žmones 
pas mus labai bėdavojo su van
deniu no tik ka farmeriu.szuli- 
niai likos sausi liet jau ir mies
to prude .mažai vandenio liko. 
Miesto valdžia praszo žmonių 

139,000’ darbininku, lka(l nereikalingai vandenio ne

bustai' tures^ičga de? in "p r u- kaiP vožis raudonas. Bus 
dus ir tarpini. Vasarų buvo L

3,834 ledo fabrikai su 30,500 
darbininku, 1,1729 megztu daig 
tu fabrikai su 184,000 darbiniu 
ku, 272 maszinu inrankiu in- 
steigos su 47,000 darbininku, 
680 popicros insteigos su 102,- 
000 darbininku, 91 automobiliu 
ratu insteiga su 83,000 darbi
ninku, 846 marszkiniu fabrikai 
su 57,000 darbininku ir t.t.

—F.L.I.S.

leist ba jaigu greitai lietaus ne

tol.
Kokis yra prezidentas, kaip jo

Tas žmogus atsako 
Hoover, ba jaigu but kas kitas 
tai darbai gerai eitu. Gavės to
ki atsakymu sudžia pasidarė

vardas?

iii dideli miestą.
susitiko kelius tautieczius, jie
jam davė kelius adresus darbo sa, žmogus paprastai pareisz- 
biuru Brooklyne ir ten gales ki jo reikalavimus.

tautie-1 afiso vlrezininkai turi samdyti
Kasdien vyko in tuos žmogų pagal prityrimo ne pa

Bet darbo

Vanokite 666 Monti Vaikams )

W. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

M

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius dol laidotuvių, 
kriksztiniu, vesoliju, pasivažinėji
mo ir t.t -—Telefonas 506 
603 W. Mabanoy Av«| Mah. City j 

r i ^gffgraBmriTir iaBr.»s.;nar,';i ■ ■ .t

.1_ la___ l-r -mguguj." miu.'.'iaB

Di*. T. J. Tacidauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
Ant Antro Floro, Kllno Sztoro

dus ir tarpini. Vasara Ibnvo Kana ,avo t“ il‘ «ž
graži tik be lietus. Kuduo irgi mjine daugiau žinai - tat-o su- 
buvo sausas. 0 dabar žiemai 
užstojus ir visai vanduo iszsza- 
lo. Kaip kurias dienas būna po 
20 laipsniu szalczio. Sniego yra 
sunkesne žiema negu kitais me 
suvirsz 2 ] 
tais buvo. Darbai pas mus irgi 
menkai eina. Daug dirbtuvių 
visai stovi o isz kitu jau pradė
jo jau pradėjo in 
per taisyt.

O bedarbiu tai tukstaneziais

pėdos. Szimot daug

džia. Davė jam popieras pilie- 
tiszkas. Polam pas kitus mažai 
ko klausdavo ir visi gavo po
pieras. Vienas o del visu gerai 
padaro. Dabar visi gavo popie- 

o. ras džiaugėsi ir jam dekavoju 
; už toki gera atsakyme.

garadžius
A

••

ANT PARDAVIMO
f

tSziauczio Szapa, ir visas r ei-

susikalbėti
ežiais.
biurus jeszkodamas darbo. Per gal to žmogaus reikalavimu.

su savo
1

dienas jis lauko kokio nors Jaigu nemoki Anglu kalbos ga-
darbo. Bet bo pasekmes. Rasta,1 na gerai tai atsivesk su savim 
kad szitas vaikinas visai neži-, dranga arba ant popieros užsi- 
nojoapie New Yorica, nežinojo raszyk visus patyrimus ir pra-

1 .. 1- -~ll l- -J 1 4*. 1 1 l Ll’WwLlitW* A Y* ZN _/l ffc VKtV-fe/'fc 1x111

tis New Yoike, taipgi nežinojo,' rai toki raszta reikalauja.
kad jo kalboja leistas laikrasz- silavinima. Nekurie darbo biu- 
tis New Yoike, taipgi nežinojo,1 rai toki raszta reikalauja.
kad gulėjo kreiptis prie savo| Naujai atvyko kartais per 
tautos organizacijų 1 
mieste, į 1 " " I

Ir tas pats tukstaneziais vairus
kitihNežino, nestengo sužinoti, kraszte. Bot Amerikoja darb- 

Visii pirmiausia rask ar- daviai nekreipia atydbs in to-

ti

sziame daug vsarbos deda ant doku
mentu kuriuos jiems davė in

dą rbdaviai sename

ežia usia prie tavo namu darbo kius rasztus isz Europos,, Jai-
biurą. Ju visur yra, gali rasti gu darbdaviui darbininkas pa- 
adresa savo laikrasztyja. Y'ra tinka tai ji pasamdys it duos

daugybe Amerikoniszku proga parodyti kaip gali dirb-ir 
agentūrų ir insteigu, kurias vii t i. Geriau* turėti patyrimo ne

gu visokiu rekomendacijų.
Atsargiai atsakyk laikrasz- 

cziu apgarsinimus. Knr apgar
sinimai nenesza kompanijos

vaikszczioju nuo vienos dirb- kalingos maszinos, apie $200 stija ,arlm miestai užlaiko. Dar-
.... Z?-; vertes skurios ir gumo. Dide- iH) unijoM ir profesijonaliszkos
ba po kėlės diena, itaip pažiu-!^8 J Iul,u nanuts, 65 per 75 pe- draugj^tes irgi turi daria) biu
rai in tuos žmonis tai man taip (^11, Vieta dei 6 automobiliu.
atrodo kaip asz dar buvu Lie- Vidurijo miesto, szalo paczto, aplankyk savo tautiecziu su- arba darbdavio v arda neatsa- 
I
piju in parapijas ėjo pratesijos. $5,000.

tu ves prie kitos kurios dar di”

rai in tuos žmonis tai man taiph . - - j 4| , • ,o! ■ 'i 1 ’• ' i \

t

vertes sR orios ir gumo. Dide- b0 unijos ir profesijonaliszkos

du.v Vieta dei 6 automobiliu. rus.

tuvon o maeziau kaip isz para* St-iVto kelio. Pilna preke brinkimus, nuo vieno nuo kito kyk. 
Atvažuokite, ant sužindk ar jie žino ar kas rei-

rJ'ik ka vediavu nesimato dabar. 
Tai tik tuom ka biski yra skir
tumas. Žmones kaip nesuranda 
darbo ir neturi pinigu isz ko 
pfagyvent tai eina , in miestą 
praszyt p’aszclpos. Žinoma mie 
stas duoda del bedarbiu paszel- 
pa bot ne po daug. Jaign pabus 

irtokie 'bedknįbįaį

Apsipžin'ksu apiehnke pirm 
kala u ja darbininko. Daug žmo-’negu tenaiB vienu vienas vyksi 
niu maloniai pagęlbcs. Prisi- jeszkoti darbo. 

Netikok in
organizacijų suves in pažinti kurio tereikalauja po tyrimo 
su dAug Žmonių. Ir tu žmonių 1_______________ r__ ____
tan>o atsiranda vienas ar kitas, ta už bile koki apgabsinta 
kuris Žino apie progas ir tau darba.4 4 Naminio darbo” kom- 
pranesz. Per juos gali sužinoti panijos iszlupo net milijonus

adreso:
Cliae. Stankūnas, Main St., 

Gi’een Lane, Pa. (toFb.20)

6-6"6

GYDUOLE AR PIGULKOS 
Gydo Ssalti, Skataaknh galvos, Karšatį 

6 6 6 MOSTIS
ilginus Cyd. kųdiuio .uiti. Aptiek.... knip ir knr 'ivreiptis dni'bo ir doterfn nuo Wwttiti Stnonin.

dėjimas prie svetimu kalbu apgareinimus 
.Iii * I >

Jokiu badu nėeiu«k noi ceu-
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METELE skolininku nuosavybe.

—------ nioko nebelieka!
— Lieka keli elgetiszki skaApysaka iu Pirmųjų Kriksz- 

crionybes Amžių.

ji rasi goriausiu |

Ar dar manai, Julijau 
asz perdojes kviesdamas tavo 
in sveczius pas Vitruviju!

— Jo nameliai, tiesa, pui
kus, o szeimininke staeziai ža
vėtina.

Pas
vynu, kokiu tik auga Mozeles 
pazeles pakrantėse ir sienine 
niuose.

Pavydžiu jam tos laimes!
— Ka tau tai gelbės? Lai

me kiekvienas turime mos pa
tys sau suteikti.

— Antonijau! — tarė Ju
lijus, — isztiesu nuostabus 
žmogaus likmas. Vienam vis
kas gerai klojasi, 
gali isz vargu isZbristi. Asz 
pats veltui gaudau laime. Tai 
kalbėdamas giliai atsiduso.

Abudu jaunikaieziu, kalbė
dama tarpu saves, leidosi slė
nin kairiu Mozeles szonu ir 
gėrėjosi puikiu Treviro regi
niu. Gryžkelai staiga Antoni
jus sustojo ir, nutveręs už ran 
kos savo draugo, suszuko:

— Žiūrėk, Ljrangusai, kas 
per reginys!

Puikiai 
apiberta 
kurie, atsimuszdami in sida
brinius upes vandenius,priesz 
žavetinius szeszelius isz vyn
uogių abiszaliai Mozeles apso
dintu. Upeje mirgėjo daugelis 
mažu luotelu, pilnu jaunuome
nes, kuri dainuodama ir links- 
mindamosi, gėrėjosi žavėtina 
gamta. Už upes augsztai iszki- 
!e riogsojo bazilkos bei cezaro 
rūmai, slėpdamiesi žaliuose mc 
džiu lapuose.

— Isztiesu, kad bueziau dai
nium, 
nuoti sziio miesto garbe, ant ku-

o kitas ne- 
isztbristi.

apylinke
saules spinduliais,
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iszrodo

pasistengeziau apdai-
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i
mft. Isz jos tamsiu akiu nežeri papuosztns visokias išvaizdos
, « . • • • . i t • ___ • *r • a • ,

bego vergas, k ii n am Julijus 
atidavęs virsžutini lengva ap-

■A' i i

Ar isztikro daugiau tau ta baisi ugnis, kuri yra inums koliumnomis. Jo pasitikti isz- 
- b l ■ . i . a* a.f

gerai žinoma • ®b 
Julijus atsiduso.
— Tavo

1.
.4' į

likai kelionei. Bet einame, tegu — Tavo Meteles gyrimas si vilkima ar skrybėlė, apsiavė 
varinis ratas mano likimo per- kas kart ja atstume nuo manos, 
bogaa per mano pati, tai nors atsake Jiiliius. — inepapnlsiu in s/.pykius. • V .

—— atsake Julijus, 
galiu paaukoti tai prakilniai

oi ūksėtomis vyžomis ir nuėjo 
ka asz .ii erdvu kambarį, kurio vidn-o'rdvu kambarį, kurio vidu- 

yj cziurejo fontanas. Puolės
A

Tai pasakos, Julijus parinku- moloriszkei? Kas 'bns, kas ne- aid. inhikSztai iszklotu kilimu, 
bino pirmyn; paskui ji seko ty- bua, luriu ja pažinti! \ . L _ _ 
lodamas Antoni jus. Draugo žo-1 — Tik klausyk! Juk tavo imerke. Praėjo kiek laiko; Ju 
džiai labai ji pasiekė, nes myle- siekiai nėra toki blogi. Kaip J,Jus buvo 'bepradedas snausti
lodamas Antonijus. Draugo žo-! —

jo draugą visa szirdimi: Joks tik nutarsi vesti, pasistengsiu,

pakiszo po galva rankas ir už-

’l-ei mintis apie bloga padėjimu 
Laužy-namas nebuvo taip vaiszingas, kad mano tėvas tavo vardu pa- :icdave jam ramybes.

kaip Julijaus; joks pokylis ne praszytu Morka y s Meteles ran- damas sau galya, jokiu bndu 
apstojo taip linksmai,
buvo Julijaus, joks kitas drau- veliones tėvo, noriai

kur no kos. Mkinau, kaip draugas tavo negalėjo surasti sau iszeigos. 
i?.— ----•_« ta pąda- Antonijus turėjo tiesa, kalibo-

jaigu nori linkė
tai turi 

t apsives!i,’’ bet paezia reikia 
Butu man kibai nesma- gauti būtinai turtinga. Kodėl 

gi Metde, ta dorybes ženklą,

- ----- 1 v — I
gus nebuvo taip ištikimas, ge- rys. Asz. tikiu, kad Morkus nie- damas: — 4 4

ras ir sžirdingas, kaip Julijui, ko prieszingo noatsakys galiu- mai vesti gyvenimą, 
Ir dabar jis turėtu jo nustoti?,gam miesto prefektui.
Eidamas paskui Julijų džiovi
no galva, kokiu bndu galima gu, — atsake prakailbintasai gi Metele, ta dorybes ženklą, 
butu draugui padėti? Gal tėvas ’ kad nors kuomet paabejotum svetima sziam pasauliui? — Ir 
jo suras kokia nors iszeiga? apie mano prielankumą. Dargi vėl užviesžpatuvo jame baimes

Antonijaus tėvas buvo mies- prisipažinsiu, ka traukia mane ir neramumo jaUsmai priesz 
to prefektu. Kitados draugavo prie to vienas daigtU 
su Julijaus tėvu ir dėlto dabar — netekimas tavos, 
jo su nu labai mylėjo. Apie blo

s y

Taip bekalbėdama
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ABROZAS KURIS APGAVO DAUGELI MALORIU.
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Naktiniai Kosuliai yra 
Pavojingi

■*»

GROSERNINKAS
UŽGANĖDINTAS

, ' r K h 1

Mr. John E. Adam*, groserninkas 
i»z Mnhanoy City, Pa. sako: “Tarė
jau sunku kosuli nuo kurio no galė
jau atsikratyti, pakol gavau bonkute 
Dr. Whites Cough Mcdecinre. Pradė
jau vartoti pagal direkcijas ir nusi
stebėjau jog da nesuvartojas visa 
bonkute o jau kosuiis mane aplleido 
ir jaueziausi geriau. Dr. Whites gy
duole yra geriausia už kitas ka var
tojau, todle patariu draugams ir kai
mynams vhrtoti ta gyduole nes žiniau 
ked jiems pagelbės.“

Dr. Whites Black Crow Pigulkds 
greit sustabdo nuralgija, gnlvo® szalti 
ir skausmą, teipgi dieglius ir skaus
mai su n arose ir kune. Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parsi
duoda gerose aptiekose ir sztorose.

w
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Povylas Smith, isz Los Angeles, Calif., taip užpyko ant 
savo paeziulos malavojimo, kad praleidineja laika ant bėrei- 
kalo, paemes viena isz josios iszmaliavota abroza, isztepliojo 
da daugiau kvarbos kad negalima buvo pažinti kas tai do pa
veikslas ir pakabino a-brozu galerijoj su isziszkinimu, kad tai 
naujausias paveikslas Bolszevikszko darbo. Daug maloriu li
kos prigautais ir nuleido noses kada dažinojo teisybe, nes pa
veikia. labai iszgyre.

&

K. RĖKLAITIS
■ '■ ■# * ' *1' i ’

__ Lletuviazka* Graboriu* _
iii

Laidoja numirėlius pa- Qf 
Y gal naujausia mada ir JJL 
W mokslą. Turiu pagolbi-
L. ninko motorems. Priei- 22L 
f r narnos prekes.

516 W. Spruce Str. 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
306 Merkei Street 

IĮ Bell Telefonas 441-J 
S TAMAQUA.

būtent ta nepažinstama mergele. Po 
vahmdŽiukes pakele galva ir 

priėjo suszuko;
— Kvintas! '
Balsas jo dar nepraskaimbo-

važiuoj jo, kaip atsirado sZaukiamasai.

ga Julijaus padėjimu, prefektas draugu prie tilto, ant akmeni
niu stulpu paastatyto, permes
to per upe. Staiga, 
pro szali juoda karieta, kurięjc' Buvo tai vyresniu metu vyras, 
sėdi puiki moteriszke. Jai gal-1 lengvais ant veido ruožais ir 
va palenkus, Antonijus priebe-1 iszmintingomis, ramiai žiurin- 
go prie karietos. ežiomis akimis — vergas ger-

— Sveika — suszuko, link- mantiszko tipo. Julijaus tėvas 
smai szypsodamasis,

nicko nežinojo, taip ir Antoni
jus tik ka priesz valanda isz- 
girdo. Vienok turtu, kuriu sto- 
kavo Julijui, nei patsai prefek
tas negalėjo isz žemos iszkasti. 
Staiga Antonijus staptelėjo — 
atėjo jam in galva gera mintis.

— Julijau!
Szaukiamasai atsisuko, žiū

rėdamas liūdnai in dranga.
— Radau tau gera iszeiga 

— turi vest!
Julijus nusiszypsojo,

dainas in linksma dranga, ir po 
valandėlės paklausė:

— Vesti!
— O kaip-gi? Žinoma tur

tinga mergele.
— Tai jau man toki iszra- 

dai turtą?
— ‘ O kA'tu sau manai? Ma

nai negeras bus ?..
senatorių Morkų?

— Ar taji pirkli?
— Tai-»gi pirkli? Žinau asz

ziure-

. Gal pažinsi:

sėdi ptfiki moteriszke. Jai gal- lengvais ant veido ruožais ir
i 1 b j •• > •'<! I* • j *• • • • v • ♦

Jankų nuo bordo po f rasų isz- 
vare,

Pats savo daigtelius susidėjo, 
Kitur ant burdo nuėjo;

Tai matote dabar boba su kitu 
gyvena,

Tegul po velniu nueina.
♦ ♦ ♦

Kaip lasai Dievulis gerai daro, 
Kad niekszus in tolima Ameri

ka isz varo,
Ir tankiausiu ten apsistoja, 

Kur ne paukszcziai nelekioja.
Nukeliauna in laukiniu szali, 

Kur nežveriai gyventi negab, 
Ten bažnycziu niekas nestoto, 

Kunigo niekad nepamato, 
. Nuo Dievo atvirsta,

Iii laukinius pavirsta.
O jau ka bobos, 

Ne blaivos niekados.
Negali per kelias dienas iszsi- 

pagirioti,
Ne lemtai iszsimiegoti, 

Nežino kada diena, kada naktis
Ba girtos visados.

Kitos sėdi karezemoja
Apie namus neadboja,

Vyrai isz darbu pareina, 
Vandenio nusipraust neranda, 
Turi peczius kurt, vandeni szil- 

dyti
Nusipraust ir valgi gamyti, 
O kad ir in karezema nueina,

Girta boba parsiveda, 
Tuojaus in lova cimpina, 
Kaip užvirtus karve stena.

Mesa buna nedavirus, 
Ne nuplauta apsigalumijus, 

Mat, neturi kada gerai paste- 
liuot, 

Turi viena pas kita liežuvius 
nesziot.

Ir tiktai tada buna gana, 
Kada Vakaras prisiartina.

TARADAIKA

Mm*PA.
4

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga- 
□Sdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu « Bell Telefonas 872

ir pabu- [ pirko ji priesz keliolika metu 
czinvo paduotąja moteriszkes ir už gera pasielgimu padare ji 

. Priesz savo 
mirti pavedė jam vienatini su- 
nu, kurio liuosas gyvenimas la
bai kankino sena tęva. Kvintas 
mylėjo ta vienturti nemažiau 
kaip savo snnu, dolto susopusia 
szirdimi žiurėjo in jo bloga gy
venimą, mate kaip niekais lei
dęs paliktus tėvo turtus vienok 
pagelbėti nieko negalėjo. Nors 
Julijus buvo jam labai manda
gus, vienok savo szirdyje jo ne 
apkonte, kaipo savo mokytojo 
ir dorintojo. Ženklus tos neap-' 
ykantos ženklu — kakta turėjo 
snraisziotn, nes czerka, in gul

ranka. — aeziu dievams, kad namu užvaizdu, 
suteikė main toki brangu vaka
ro pasveikinimai

— Juokdary], — bare ji 
moteriszke, isz palongvo uždno 
dama skepetaite per peti, — 
bet ko trūksta mus sėbrui! Vel
kasi lyg pailsės asilu piemuo!

— Visokį rupeseziai užima 
jo galva, — atsake Antonijus, 
vienok tavo esybe jus iszdil- 
dvs.Ir

Tuo tarpu ir Julijus prisiar
tino prie karietos. Ant jo veido 
matėsi nusiszypsojimas.

— Žmogau, kaip gali pasi-

Priesz

Vienoja vietoja sudėjo kiek pi
nigu,

Ir vietoja nusiunst in Lietuva 
del vargszu,

Tni sudėjo ant munszaino ir 
alaus, 

Sako, kad taiip bus gerinus 
Teisybe, buvo geriau 

J r daug smagiau.
y

e 11

rio dievai iszpyle tiek malonu- mano tėvo, kad labai trntin- rodyti toks nulindęs žmonoms?
» wmu, — kalbėjo užžavėtas regi- gas, Netik Moezele, bet ir Rei

nio puikumu Antonijus:— kuo njl jiaai nukloja savo luotais; nau jaigu nebutu prie tavęs ba
gi yra Rymas palyginus su Tre j0 prekių keliai tęsiasi per visa ves Antonijus, manos botum ne 
vinį, kvepianeziu vynuogių bei Galicija-iki Viduržemiu juru.

suszuko moteriszke, — ma-
va mesta, labai ja sužeidė. Juli- Szoko ir klykė kaip pasiute,

susigedo iv

mirtų kvapsniu, kuo yra garsu- Jigaj turi puikia dukterį, tikra 
sis Tiberis priesz žnvinezia Mo- stebuklu žiedą. VakarIžele. Kokia laime kad dievai 
suteikė mums 
musu gyvenimą!

asz ja 
maeziau važiuojant per miestą

O kiti patA’oruosia suklupia 
Riaugsejo ir dejavo, 

Ba liga nuo gerymo gavo. 
Mergicu kelios ir ton buvo, 

gerymo svaiguli

jus, tai pastebėjos, 
pasijuto kaltu esąs.

— Kvintus! — prakalbino 
Julijus, nesijudindamas isz vie 
tos, — kiek man dar liks, kuo
met tie draskantieji žvėrys pri
sisotins mano stervieoua!

— Maž daug 60 tukstan- 
cziu sesleisu, apie 600 doleriu 
mus pinigais.

Julijus paszoko kaip ingel- 
tas, szaukdamas:

— Ka? nedaugiau? Melno-

y

y

i 
t

t

I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS„ 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefoną* 1480-R

| Iszbalnatnuoja Ir laidoja mirusios^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus r> 
ruoszia nuo papra8zcziauaiulkir**a 
kilniausiu. Parsamdo automobiLi® 
del laidotuvių, veseliu, krikszly- 
niu ir kitiems pasi važinė j imama. 
Isz Frackvillea, Port Carbon ar Ui 
kitu artimiaufiu miestu joiffu kaa 
pareikalaus mano patarnavima, 
meldžiu man duot žinia o pribusią 
m trumpa laika.

pastebėjos!
Dovanok, Fui vi ja, ir asz 

turiu rupeseziu!
— Kas tave kankina?
— Tai ko neturiu, — atsa

ke Julijus.
-— Nekankinkit manes savo 

piastobejimais. Geriau padary
sit’ atsilankydami kokiai valan
dai pas ir ine, tai iszvarysime, 
Julijau, isz galvos visokius ru- 
pesezius!

Kada karieta nuvažiavo to
linus, Julijus iszsitaro:

— Labai gaila, kad ji 
turi dėžių, aukso pripiltu. Prie 
jos szono isztikro atraszcziau 
norą gyventi.

— Toks linksmas paukszte- 
lis neilgai tavo narvelyj isztu- 
petu, — atske Antonijus, 
ant galo, tikėk manim, kad Me
tele geresne szeimininke.

— Todėl asz blogesnis szei- 
mynos tėvas. Bijau tos Meteles.

ji’ F' k K ♦ W. u .fl

■v—■

ežia nžmegsti su ^avo tėvu ir stebėjausi jos
gražnmu.Butu moteriszke kaip

Julijus tylėjo, liūdnai žure-jtik tau sutverta, o jos dalis ir 
damas in miestą, rodosi, nore- kraitis paliuosuotu tave nuo 
damas su^kaitliuoti durnu de- visokiu rupeseziu ateitimi, 
beselius, skrendanezius isz ka
minu in erdve..

— Ka taip užsimąstęs?
paklausė draugas, nuostabiai tai.
žiūrėdamas in Juliju —

— Tai-gi mastau, kad isz kenks: paeini isz augsztos gi- 
visu szitu grožj-'biu kurias taip mines, o pas pirklius nemaža ta

reiszkia. Gimines garbe atsto
ja keliolika prekių laivu.

— Kaip ji vadinasi? — štai 
gai paklausė Juliju, nes drau
go patarimas kas kart labiau 
jam patiko.

-— Metele.
— Abejoju, ar kuomet nors

asz jau matos; turiu prisipažin- 
diena kaip ifersckioja mano ti kd mergaites musu luomo ne 
mano namu skolininkai. Isz ra man svetimos.

jau ir dar vakar praskėliau nes Metele niekuomet viešino- kfireiviszknii, atiduodami jiod- lijus, susigėdęs, nuleido akis

— Kalbi taip, lyg nuo ma
nes tai prigulėtu. Juk Morkus 

— j neatiduos savo dukteries clge-

giri, paliks man vien karti at
mintis!..

— Kaip tave turiu supras-
ti?

— Kad esu elgeta.
— Julijau! tu elgeta! 

szirdingai nusijuokė Antoni
jus.

Ne kitaip. Jau kelinta

ji i

Ir tosios nuo

Pabandyk, tau nieko ne-

• •

skolininkai. Isz ra man svetimos.
yk apie tai ne girdėti nenore-1 ■— Labai galimas daigtas,

ne
1

— Knygos parodys 
žodžiu teisumą.

— Jaiigu taip, asz dingės!

mano
i-

gavo,
No ant godos nežiūrėjo, 

Ba susilaikyt negalėjo.
Badai ir bulvines dcszras turė

jo,
Už katras užmokėti nereikė jo. 

Taigi smagiai gere, 
Ir užkandala turėjo.

To ja pecze je, 
Tai aibeeze,

— Kodėl tu dingės! Už tuos 
pinigus galima nupirkti puiku 
ūki su vynynais, kuriu grynas 

, ' • *

polnas suteiks tau ramu pragy-, 
venima.

— Nieksze! Tu manai, asz
— gyvėsius kaip koksai sodietis?

H" r * *%• ' ■

Antonijus nusiszypsojo. Kuo- 
' 1 c. I ‘ * > 1 1 ' I '• V ”

Asz, kuris paragavęs visokiu 
gerumu srio miesto?

— Kodėl manės anksoziau 
neperspejai, kuomet dar buvo 
Įniks, kad visa pataisius?

* Vergas, nieko nesakydamas

Pusgalviai gyvena, 
Apie juos bus gana.

**

M1"

*

Arti Vilkesberiu miestelis yra, 
Ten gero niekados neyra, 

Gyvena visi varge,
Ba kazyros ir munsaaine nuo

latos darbe.
Ne vienas in czion atvyko,

Paezia ir vaikus tėvynėje pa-
liko,

Užmirszo apie nabagėlius,

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10
i $300

I

CAPITAL STOCK |12Bt<*)0£0 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

met, pereje tilta, prisiartin prie
miesto, sargai pasvefcino juos' parodo, apraisziota kakta, Ju-

A

y

nuobradui tarnui czerka galva, se žaidimuose nedalyvauja. Jos viem garbe, nes prefekto su- žemyn; puolė vėl ant kauru ir

■

Apie alkanus sieratelius, 
Už tokius pasielgimus, 

Tegul nusisuka sau sprandu.
Tokie paklydę arklei, i 

No eina in bažnyozia niekados,
kuris atėjo man praneszti apie gimine, nors labai turtinga, gy- nūs buvo žinomas mieste as- taip praėjo kiek laiko. Paskui,' q ir n0jjno kokios jie tautos. ’
skolininkus. Ant galo sziadien vena gana prastai ir užsida- muo. Prie pirmutines gryžko- paremes galva ant rankos, pa- 
jn iszklaushbu ir paaiszkejo, rius.
kad mano lyg szioliai linksmai, — Tai labai aiszkus daly
ba rupeseziu praleistas gyveni- kas, kad negalima tikėti paai- vo nusprendiina, 
mus jau pusi baigė.

— Negalimas daiktas !

les juodu persiskyrė.
Rytoj man pasakysi su

tarė Ąftto- Jęu ?

tegu dievai tavo,min- ta!
* q '

* ■***>

klauso;
Ar pažinsti pirkli Mor-

r" * ♦

—
sekimui, juo labiau, kad mane nijus, paduodamas draugui 
pažinsta kiekviena szarlata- ranka,—

-i- Instosiu in kariuomenes nas... Sakai, labai graži esanti? tis nukreipia prie gero. Gal no
ir pasistengsiu, kad mnszyj už-1 — Ar gi turiu tai amžinai ri pasitarti Fulvijosf 

Ne, iwl! Iki tytojtii.inuszta mane koks nors barba- kartoti! Žinoma, kad jos’ gTn-Į —
ras. ’ * Ižumas yra visai kitoks, kaip 3uH

Juk ta turi dar puikus mus luomo mergeliu. Prisipa- lijus prie namu. Jau temo, kuo- 
ruimuB žinsiu, kad ja pamatęs, jauozia met lipo marmoriniais laip-

iBe ruimai yra mano kokia tai baime ir nusižemini-tais in savo rumu kambarius,'

Ji visas Terviras pažins-

Ar isz tiesu, jis taip tur
tingas, kaip apie ji Icalba! 

j — Skaitau ji turtingesnių,
Žumas yra visai kitoks, kaip Sunkiais žingsniais žčnge Ju-'negu žmones maim

ie>n

Ar pažinsti jo dukteri?
Maeziau ja szian ir ten.

Tnlittift Afih.

Lietuvys su ungarka niekaip 
nesusitaikys, | 

O ir ne mylės jaigu Jankų ant 
burdo laikys,

Vienas tokia ungarka už pa
ežiu turėjo,

Niekame josios nenužiarėjo, 
Rodos gera Andza buvo, 
Kol pats nepersitikrino.

i Žmogelis tai ant įgalo padare,.

ik
Galim paskolint Privatiszkai 

: ir Greitai. 1
Galite atmoket pagal juso 

finansiszko stovio.
Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykite ar telefonokite 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
People* Trust Co. name 

Tamaqua, Pa. <. 
— 

9 N. Centre St. 
Pottaville, Pa.

I

i
I
l
i

I

Telefonas 6-9-7

Grand Sltore
Telefonas 2-3-41

First National Bank nana 
Telefonai 617Mt. Carmel, Pa. 

ritaaMaaiaMBIMIMIBaaMi

Mokame 8-ctia procentą nt
eadėta pinigu. Procentą pride- | 
dam prie j u* u pinigu 1 Sausio ir j
1 Liepos. Mee norim kad ir jua 
turėtumėt reikalaus su mum kan
ka nepaisant ar malas ardldetis.

I*" 
t

1

G. W. BARLOW, PlM. !
J. FERGUSON. VIce-PrMirKM. |

II - ■m*i ■ I ——.... .. B* i—

Viktoras J. Palulis ]
Humberts ir Blelcorius J

Jeigu jnmtfe reikia gero Pluinberlo

*

tai kreipkite® pas mafia. Ifitafa 
visokias vandenines patpaa, mau
dykles, gailumas, pataisau ar ul- 
dedu naujos blokinius stetfos fr Lt 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shfenandoriccrtfd kreipkite® t>0 
adresu 400 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuoklte 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkite® pas 
kalvi A. Bsitfull, 1008 K. Hm SL 
arba telefonuokite 225-W, ,

■ ■ m* ■ ■ ■■■■■■«■ *— m

1
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ŽINIOS VIETINES
Seredojo pripuola Pele

nu Diena.
— Preita Ketverga, ugnis 

Mihaikino kalve* prie Mahanoy 
City kasikiu, isz

• priežastie^.

I *■■' —

nežinomos
Daugelis žmonių
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— “Card Party0 kuri bu
vo laikyta Nedėlios vakaru po 
bažnyczia Ibuvo pasekmingu ‘.r 
svetaine buvo pilna sveteliu, 
kuria surengė kelios moteres ir 
merginos,
Juozapo parapijos,’ kurios 
daug pasidarbavo idant parte 
butu pasekminga, kas ir iszsi-

A SAILS

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

“JAI KENTI RAMATA I >
ir druskas,

■rr IM'RVI» RflS. z

■' 1 '.'Will 1 V.lh U' '
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PALOCIUS DEL AMERIKONISZKO AMBASADORIAUS RYME.
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Niuidojiywokian piles 
turi duininms, skaudėjimą po kruti- 

Į ne, baitu liežuvi, gaivos skaudėjimą, 
nakti nemiegi ir pailsima paryczeis. 
Siusk Liktai 15c. persiuntimui geros 

po vioho cento siempomri, 
“Ventrolo ir Inter-lux” *i 

matysite kaip tamsta paliuosuoi nuo 
to nemalonumo, ir ligos dar praba. 
Szitos gyduoles kas jnu naudojo, tai 

ilgio, 1<O tolinus reiks retinty ir mazinty, 
nes jos atpratina nuo kietumo, kolei 
nereik. Raszykite ant adreso: 

Western Chemical Go.
P. O. Box A. 117.——.,..... ,.x

s ■ ■■

.1

Pereitos savaites pabai- 
Lictnviu 

szeimynoja gimė be m* didžiail- 
bis kūdikis ant svieto. Kūdikis 
buvo 25 svaru, 27 coliu 
galva apvalumu 16 coliu,
paežius 20% coliu ir kaklas 19 
relių. Kūdikis gimęs normaliu 

gyvenęs vos 7 minu- 
Tas kūdikis gimė 

penu* Dumbliausku šeimynoje.

parapijonkos Szv. goj Scrantoniecziu 
parapijos,’

mato liepsna, manydami kad pį|(je> Dovanos buvo puikios h
. tai brokeris dega. Bledos pa- 
■daryta ant tukstanezio doleriu. 
(Įlinkis, kad taji vakaru* nebu
vo vėjo, nes liepsna butu dan- 

4<ian pnsiplatinus.
t — Kaip visur, teip ir Ma- 
hanojui, randasi vargingu žino- 

. iriu kaip parodys sekantis atsi
tikimas: Palicijo isztirinejo 

. buk pati Frano Kiselausko, su 
trimis vaikais, per kėlės pasku- 

. tines sanvaites apsigyveno 
karves tvarte, 900 bloko ant E. 
Sduth uliezios.
Samuel’s apie tai pranesze Vai
ku Drauguvei, nes padėjimas 
tosios motinos su vaikais buvo 
baisus. Kiscliauskiene yra pati 
Etano, kuris randasi Pottsvi- 
1 les kalėjime, už nudurima ug
ninio marszalo Jono ’’Wargo, 
praeita vasara, kada prigelBi- 
nejo policijantui, ji aresztavoti 
už girtuoklysta ir plakimą pa

vežios. Už tai gavo asztuonioli- 
ka (nenešiu kalėjimo. Nuo ta 
da Kiselianckiene neturėjo pri- 
glaujdos, ant galo kas tokis da
vė jiai pavelinima apsigyvent 

gulėdami

loszejai buvo nžganadyti.
— Puiki nauja First Natio

nal Bank bus atidaryta Suba- 
toja del peržiūrėjimo. Valdi
ninkai banko kvieczia visus 
žmonis kad atsilankytu ir per
žiūrėt u nauja bunka.

* •

SHENANDOAH, PA.
apsiginklavia 

apvogė

per

bildu, bet k 
les — mirė

t .Juozas Akuceviezius, 
motu mirė komplikuota liga.

3t

Detektiva^

visi keturi
Draugavo vai-

tvarte,
f *

vienoje lovoje.
ku užsivms szeirnvna.♦ *I *

*. "U V p *♦

— ‘ Nesupratimas kokis tę
sei! per ilga laikk tapr darbi
ninku ir Rcudingo kompanijos 

F j * •

•Mąhunoy City kasyklosia1 likos 
pasekmingai apsvarstytas per 
linjpAjfrri Gormana ant naudos 
darbininku.

. ~ . Brokside anglekasiu lo
kalu, paaukavo $1,000, del isz- Ji % *budėjusiu del Salavation Army 
Ihiri teipgi surinko $500 del |>a- 
var^usiu Silver (’reek aplink
inėje.
,— Geo. J. Greogar, 70 metu 

kuris buvo bosu per asztuonoli- 
kd metu Vulkano kasiklosia,

1
mirė praeita ketverga. Tris- 
deszimts metu atgal, jisai buvo 
yirszininku Cent rali jos kasikio 
sih.

J

Juazas Kerszickis, sek-I

retbrius Park Place anglekasiu 
Ibkalo per penkis metus ir na- 
rj*K lokalo per dvideszimts mė
tį, likos paskirtas vice-prezi- 
deiilu No. 9 distrikto in
mirusio prezidento Jono Strain 
bo.

vieta

Vasario 16Pa n odely ja, 
d.t 1931 Szv. Juozapo Parapijos 
Choras laikys dideli balių, ku- 
rįs bus paskutinis priesz Gr- 
v^nin. Muzika bus geriausia. 
Ldikeszokiu bus iszrinkti ir ap 
dovanoti gerinusi szokikat val- 
cfoUh, polkos, ir fox-trot. Atsi- 
lĄhkrkite visi ir atsiveskite . W T 4

draugus. L’Žtikrinum kad Jink- 
sjftai praleisi! vakaru o gal ir 
t

f

Stravinskui, įnirę namie, 
57 North Beech ui i., 
)>ai ligai. Velione gimė Lietn- 

pergyvtmdamn daugeli 
metu SheiiHhdorije,* mieste'isz- 
gyveno 12metu. Velione paliko| 
dvi (lukterės, keturis sunūs, 
viena seseria Ringtone, penk’to- 
Jika anūkėliu ir kelis brolius 
Lietuvoje. Szermenis pas duk
teria Pnlubinskiem*, 60 North 
Main uliezios.

laidotuves atsibuvo Panode- 
lio ryta su apeigomis Szv. Jm»- 
zap<» biižuyeziojn. I

draugus.

d^vjina uplaikysit už gera szo- 
kfv-~-.S0v. Juoz. Pnrap. Choras

t Marcele, naszle po Juozui 
ant 

po trmu-

vi>je»

p r įbo., 
gausite

— Penki 
banditai, apvogė cigarsztori 
ik Staniulio, ant W. Coal uli., 
paymdami apie 30 doleriu ir 
ziegoriu.
ditu.

t Juozas Linkeviczius, 48 
motu, 118 N. Bowers'uli., mirė 
po keliu sanvaieziu ligos. Ve
lionis kitados gyveno Du-Bois, 
Pa., bot per paskutinius penkis 
metus, pergyveno czionais. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
Jurgio Subacziaus, ant 18 N. 
Bowers uli.

+ Staigai mirė pas savo duk
teria llazletone kur buvo nu
važiavus ant pasilsiu, Ona my- 
lema pati Sabastijono J. Moc- 
kaiezio, 224 S. Main uly., po 
vedusiam pergyvenimui drau
ge 40 metu. Buvo tai netikėtas 
ir staigus smūgis visai Mockal- 
cziu szeimynai ir giminėms. 
Velione gimė Mahanoy Plane, 
56 metai atgal, po tėvais vadi
nosi Kiszkiute paliko didžiau-

• 1 " «

šiam nuliudime vynr, *’sunu

t Maro Sadauskaite, 26 me 
tu automobiliau's nelaimes au
ka. Palaidota su Ibažnytincmis 
apeigomis in parapijos 
nes.

kapi-

i
Plain avilio, Pa

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingo* gyduoles kurio* pnnni- 

kinn žilinu* plauku, alinkimn ir 
pleiskanas.

Szia.s gyduoles privalėtu turėt kožnar 
8 kuriam žyli, HlCnka arba pleiHkanuoja 

plaukai. Nėra nieko už jas geresnio 
iki s’ziolci iHzrasta. Kreipkitės neati- 
dėliodumi ilgiau. Kaina $3 dėže.

JOHN SKINDERIS,
Box 54.

“Jei turi kietus vidurius“
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur.

Parsitrauk “

UNIVERSAL, INI).

Jei turi kietus vidurius

John’s Remedies Oint- 
' meni”. Gausi paliuosavima nuo skau-

Policija jeszko ban-

” I * 1 \ • 
nuliudime vyra, 

Adolfą, (lukterės Beatricijo ir 
Fiorentina, llazletone, motina, 
Mare Kiszkiene, Scrantone du 

daktaru Joną Kiszkiu 
Scrantone ir Vinca Kiszki 
Pittsburge seseria Brig.vdu Le- 
siejiene Scrantone ir Helena 
Eliza bet hporte, N. J. Laidotu
ves ats?bus Sercdos rvta 
valanda su pamaldomis 
Jurgio bažnycziuja, 
užpniszo visas gimines ir pa
žystamus. Laidotuvėms užsiė
mė graborius Minkcviczius.

brolius

9:30 
Szv. 

ant kuriu

Baltimore, Md. — Vasario 17 
diena nakezia J. Vilkas ir me- ’F 
sb inkus Malinauskas važiavo 
ai tomobiliu. Sniegui a]>dri’bus 
stiklą irji beszluostant paminta 
gesas ir visu smarkumu szove 
in kitastovejusi automobiliu,, 
kame susitruzskino automobi
liai ir žmones. Vilkui ratas su- 
musze krutinę taip, kad ledvft 
gyvas laikosi. O Malinauskas 
stiklais sukapotas. Linkėtina 
greit pasveikti, geriems tautie- 
cziams. — V.

Rockford, II.,—Darbai visai 
blogi pas mus, žiema buvo ga
nu szaltu ir turėjome mažai 
sniego ir daug žmonių serga ' t* ’ C‘,' C C .. i t t

visokioms Ilgoms^ <Įąug žmpT 
niu iižsimusze antomobi](ns Igi 
nemato kur važiuoja užsigėrė.

4

 Lietuviszka parapija tu
ri puikiu bažnyczia ir mokyk
la kur vaikifcziius mokina sese- j 
ris kazi.mierctes.KunigaH gėtais 
• .--- . . • . L • I

i

ir darbuojesi drauge su parūpi- i
’ Ijonais ir su žinia komiteto, to

dėl visį yra nžganadyti.

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. J ar d in St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki & pu piet. 6 iki H vakare.

Telefonas Shenandoah 1066.

I

I

Ui v • 
i'

—Jurgis Zigmantas, 47 mo 
ta sužeistas kažykloja Wilkes- 
Barre No. i> ”R.and a si Mercy li
goninėj sunkiojo padėtyje. —V

1—•v?
TRUMPO REGĖJIMO. 

VARGONININKAS.
r •■■■■■i

— Pasakyk man Jonuk, 
del ko juso Vargoninkas daro 
tiek klaidu
vargonų t

— Matai Jonuk, jisai turi 
trumpa regoj ima.

— 'Tasai nieko 
jojo grojimu.

— O je, žinokiu, kad jisai 
grajiua kas

natosia, bet ir muses kurios už
tupi ant natų.

smo. Ji kainuoja $1.75, bet prisiusi- 
4ie kaip ir del prabos tiktai už vican 
doleri. Teipgi giiusitc paaiszkinima 
kas tai yra ramata, kaltūnas, nevral- 
gija ir kaip gydytis. Jeigu negaltute 
prisiųsti dolerio tai paraszyk laiszkeii 

Pasiusime 
nurodymus ir gausite žinias kaip tu-

Wostern Chclntcal Co.
P. O. Box A. 117.

■ -          i m iiA

del pilno paaiszjjinhno.
1
rite gydytis. Raižykite pas:

Plainsville, Pa.
— -- ■ - ...■4

grasindamas ant

nedaro su

ne tik paraszyta

ANT PARDAVIMO

Karma, 66 akieriu; 7 ruimu 
namais ir kiti uriži budinkai. 
Viena milo in miestą o ptĮscmi- 
les i ip geleži n k ei i o stoties. Gir-

• Matykite szi
Preke tik $4,PQ0. At-

rios ir.Kzaltinis 
farmn.
važuokito in Green bano, Pa., 
arba raszykite, ?i.ut adreso:

Cha«. Stankūnas,
Green Lane, Pa.

11 ■ I PI II ........................ . .............

Main St., 
(toFb.20)J

4 Reading: 
v lines >4 »

Pigios Ekskurcijos 
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi- ,i . i..naudot isz pįgios ekskurcijos
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

I«z Shenandoah 25c virsziaus
IN NEW Y0RKA $4.00 

Per Washington Birthday 
PANEDELIJ 23 VASARIO

4 IL1'*- ' . 1

Ant regulnruzko rytmetinio treino 
l»z f Ryte

Shenandoah .......... . 5:30
Mnhnnoy City į .. . G:10
Tamaqua, .................   ..... . G :30

Apie dauginus informacijų apie 
Szita ekskureljn kreipkitės ant

• t

Szita ekskurclj
Readingo geležinkelio stacija arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa. "

ANT READING GELEŽINKELIO

J® uptuia arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos

Isz tulutancziu vyru, motoru ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkai mano ofise. Kreipkitės 
ypatiszkai in mano ofisą arba raszykite o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

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

----------------------------------------------------------- ---------------------- . . . -------------------- ------------------------.. ---------------- _ -..... . .. ...... .. -ir

S±isos Vaipos Žolių Arbata
Yra sudėjimas isz szaknu, žievių lapu, uogu ir invairiu 
žiedu. Szia arbata yra geriausia vartoti nuo viduriu užkie
tėjimą. Tcipgi priduoda apetitą, sumažina gazųs viduruose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke $1.00. Raszykite lietu- 
viszkai in Lincoln Laboratory,

Cor. Eight and Linco]nSts.

s

Waukegan, UI.
I

DAR YRA LAIKAI KADA LOJALISZKŲMAS IR PA
SITIKĖJIMAS DRAUGU IR’KOSTUMERIU YRA 

REIKALINGI RTZNTJE

# 4*

> REIKALINGI BIZNIJE ’ ’
b , . ’ : > •

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
' j.t—:  — •

» 't < į

*

aplaiko pasitikėjimą depozitoriu per bandymą juos užganė- < 
dinti.' Depozitoriai pastoja prioteliais ir rekomenduoja szia 
banka savo draugams.

____________________ ______ o---------

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . . LIETUV1SZKAS DENTISTAS. ..

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Soredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
Now Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki O valan- 

Sorodomis visa diona buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638
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GAS

dos. •t

Pottsville 9-R-2

*

-m d

s nupirktas nuo Kascistu partijos 
kitu namu mažam parke už viena milijonu doleriu, kuri neuž- 

ilgio užims Amerikoniszkas ambasadorius.

Szitas palovi us ant ui vežios Via Veneto, Ryme, liko 
per Su v. Valstijas, drauge su
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APSAKINĖJA APIE ATGAVIMA SAVO REGĖJIMO.
Boot h Tarkington, žynius raszejas knygų, kuris turėjo 

pasekminga operacija ant akiu John Hopkins ligonbiitej? 
Baltimore,

raszejas knygų,
I lopkins

of
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PIRMININKAS SVIETISZ- 
K0 SŪDO.

M i nei t niro A< lutei isz 
nijos, likos iszrinktas pirmini.!
ku Sviri iszko Sudo Hugo ja.

.hvp.»-

apsakinėja reporteriams apie savo iszgvdyma.
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SUAKMENEJŪSIS MEDIS KAIPO TILTAS.

M4'"V

ii®■K

Tiikstancziai žmonių perejo per szita tilta, kuris yra siiakmenejusis medis arti Tucson 
Arizonoja, kad ant galo pradėjo 
iszgelbeti

trakti. Valdžios inžinieriai norėdami taji nepaprasta tilta
1nuo visiszko salinki no, sudrutino ji su konkretu.

l
'•'t

k-

>•$x-

I

PASZVENTINIMAS LANGO PADOVANOTO ANT ATMINTIES MOTINOS.
padovanojo szita tpuiku langu, kuris randasi Szv. Sįepo-

JtfM WOrtl(> ISpf

1

Xv'W'

Priesz mirti Lotta Crabtree,
KpiskoĮiolu bažnyeziojn Chicago, ant atminties savo mirusios motinos. Ana diena vysku-JU), 

mis Sievert nnszveni ino 1n ii biiurn




