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ISZ AMERIKOS DEBESINIS
MILŽINAS

BRUTALISZKA
ŽUDINSTA Isz Visu Szaliu

MIELASZIRDINGAS
DARBAS

PALICIJANTAS NETURĖJO 
TOKIA SZIRDI ISZMESTI 
SZEIMYNA

NEUŽILGIO NEW YORKE 
STATYS 1,208 PĖDU AUGSZ- 

CZIO NAMA, KURIS BUS 
DIDŽIAUSES ANT 

SVIETO.

RENGĖSI I N TĖVYNĖ P O 
DAUGELIO METU, BET 
BANDITAI JA NUŽUDĖ 

IR APIPLESZE ANT 
$3,000. < ■ >

LAUKAN.

Philadelphia. — Kalėdos bu
vo džiaugsmingai apvaiksz- 
cziotos vargingoje szeimynoje 
Koslyne, o tai vis per gera-szir- 
di palicijanta.

'Levas tosios szeimynoles ap
leido juos keli menesiai adgal 
ir nežino kur iszvažiavo. Liku
si pati su trimi mažais vaike
liais negalėjo užmokėti randa 
ir neturėjo ka valgyt. Bet loc- 
nininkas st ūbos buvo beszirdis 
ir neturėjo jokios mielaszinlys- 
tes, jam tik rūpėjo doleris o ne 
bėdos žmonių. Lszeme varanta 
pas skvajeri Albrecht, ant isz- 
metimo szeimy neles isz st ūbos 
ant ulyczios. Varanta aplaike 
palicijantas Charles Bechtle 
kuris su sunkia szirdžia nuėjo 
iszpildyt sūdo paliepima.

Palicijantas apsidairė po 
st ubą, suprato dideli varga ap
leistos szeimyneles, aszaros sto
jo jojo akyse ir vietoje imtis 
prie darbo iszmetimo, nutarė 
atloszti role Kalėdinio Diedu
ko did keturiu vargszu.

Palicijantas susinesze su ke
lioms mielaszirdingonis drau
govėms, kurios parode-puikiai 
eglaite, atnesyc keliolika gur-
bn hiaihfoTfifovaneles motinai 
ir vaikams o kiti žrnonvs atkal
bino užsikietejusios szirdies 
hx*nininka stubos idant pavė
lintu szeimyneliai praleist i 
linksniai Kalėdas po pastogių. 
Negana to, palicijantas Bechtle 
surinko gana pinigu ant kelio
nes szeimynelei, kuri po Nauju 
Metu iszvažiuos pas gimines in 
Ohaju. — Sztai tikras miela- 
szirdingas pasielgimas artymo 
del savo arlvmo.
TĖVAS NUSIŽUDĖ RADĘS 

SAVO DUKRELE 
KABARETE.

New York. — Tarp naktiniu 
paukszcziu ” 

nepaprastas
kabarete per nusižudinima se
no žmogaus.

Gilbert Nicolas, 
isz Des Moines, Iowa, atsivežti 
namo savo dukrele, kuri 'buvo 
apleidus teviszkia pastogių, ap- 
Jaikvdama dinsta kabarete kai- 
])(> szokike. Tėvas melde duk
reles idant sugryžtu su juom 
namo, nes motina labai serga ir 
yra susirūpinus kad dukrele 
veda toki gyvenimu. Dukrele 
staeziai atsake tėvui kad nema
no sugryžti namo ir pasiliks 
czionais. Tėvas po t uju žodžiu 
isztrauko revolveri ir keliais 
szuviais atomo sau gyvasti. — 
Nežino ar dukrele sngryžo na
mo po tam ar ne.

“SPECIAL DELIVERY” SU
TARTIS SU LIETUVOS 

PASZTU.
Washington, D. C. — Ameri

kos pasztas užvėrė su Lietuvos 
pasztu sutarti, kuri nuo Gruo
džio 15, 1926 inveda taip vadi
nama “special delivery 
nvba. Už ta tarnvba siuneziant v •

isz Amerikos reikia primokėti 
20 centu, o Lietuvoje pasatas 
isz gavėjo iszsikolektuos dar 
penktuką tose vietose, kur rei
kia dubinai nugabenti laiszka 
ar siuntini in vieta, o kur nėra 
arti paszto. Miestuose ir mies
teliuose tas penktukas nebus 
kolektuojanlafe. Szi tarnyba in- 
steigta tikslu greieziau prista
tyti paszto siuntinius gavėjui.

užsikietejusios

szeimvneliai

l 4 
kilo

ant Broadwav
sumiszimas

at važiavo

tar-

New York. — Neužilgio ezio- 
nais kils in padanges, augsz- 
cziauses mūras ant svieto, ku
ris peraugsztins Delroitini mū
ra. Planai jau užbaigti ant jojo 
statymo, kuri pradės ateinanti 
meta, kuris turės 110 laipsniu 
ir iszkils in padanges 1,208 pė
das.

vadi- 
kuris tu-

30 laipsniu, kuris sziadien 
skaitosi už augszcziausia mu- 

ant svieto, bet New Yorkas 
Dotroitui nepasiduot, 

nes naujas

Detroitas 
narna “ 
ros

stato mūra 
Book Tower,

ra 
ketina nepasiduot 

mūras turės 300 pė
du augszcziau už Book 'Lower, 
506 pėdas augsztesnis už Wool
worth Building ir konia 200 
pėdu augsztesnis už 
boksz t a

'Lasai naujas mūras vadinsis 
Larkin 'Lower Building, stos 
ant 42-ros, uly., tarp 8 ir 9 
A ve., ir ket ina kasztuot pus- 
devyniolikto milijono doleriu. 
.Jame rasis 1,450,000 ketur- 
kanipiniu pėdu vietos. Funda
mentas turės 48 pėdas žemiau 
virszunes ulyczios, turės ketu
ris skiepus ir stoves ant kon- 
kretinio pamato ant akmens. 
Zmonys bus vežami in padau- 
ges^inl itj / milžino su pagelba 
60 ekspresiniu elevatorių. Trys 
angszcziausi laipsniai bus del 
žiopliu kurie norės atlankyti 
taji milžiną ir apžiūrėti aplin
kiniu isz 1,208 pėdu augszczio.
LAUKIA AUKSINIU

VESTUVIŲ, BET NORI 
PERSISKYRIMO.

Franklin, Pa. — Kada prisi
artina juju sukaktuves auksi
niu vestuvių, Grove Guild, 
metu ir jojo pati Della, 68 me
tu, persiskyrė, 
neszima in suda ant 
persiskyrimo.

Guild užmetineja savo pa
ežiai, buk jiji pamėtė be jokios 
priežasties ir ji kaltina vyra 
už nepadoru pasielgimą su ki
toms moterems. — 
metu senis!
priežasti, buk vyras nedavinė
jo jai pinigu ant apsiredymo ir 
nori su ja ja persiskirt del to, 
idant galėtu 
kita motore.

Sudže
Sarmata

augszlesni.s už Eiffel 
Pa r y ž i u j e, F ra n e i j o j.

J
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paduodami in- 
visiszko

\j vai! 7’2 
Della paduoda savo

apsipaeziuot su

pasakė:Parker’is 
kad tieji senukai 

ant senatvės neteko proto ir 
negalėjo laukti, pakol ncsueitii 
jiems 50 metu juju apsivedimo, 
kuri ateis už keliu dienu.
PADARYS 3,000,000

GALONU ARIELKOS.
Washington, D. C. — Kon

gresmenas Green isz Iowa, in- 
nesze bila idant valdže pavė
lintu padirbti tris milijonus 
galonu geros arielkos del medi- 
kaliszko pareikalavimo. Taja 
arielka valdže paims po savo 
kontrolia.

PATI MIRĖ, NUSIŽUDĖ 
SAVE, PRIETELI IR 

SZUNI.
Bock Island, Ill. — Jurgis 

Bowen, 63 metu, baisiai persi
ėmė nuliūdimų netekės savo 
gyvenimo drauges per jos mir
ti kėlės sau vaitos priesz Kalė
das, todėl atome sau gyvasti 
per užtroszkima gazu. Guzas 
taipgi užtroszkino burdingiori, 
Morganu McDonulda, 68 metu 
kaip ir numylėta szunyti. Visu 
lavonus atrado net po dvylika 
dienu.
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Essing ton, Pa. - 
vakauekiene,

Zofijo Na- 
naszle, per de- 

szimts metu sunkaus darbo su
rinko kelis 1 ukstanezilis dole
riu, ant galo nutarė atlankyti 
savo tvvyno, pasimatyt su savo 
pažystamais, giminėms ir už
baigti gyvasti tėvynėje kur jo
sios mylemi tėveliai ] 
savo galveles. Nusipirko laiva
korte, sukrovė tris kuparus ir 
ant rytojaus ketino 
ga kelione' in tėvynė. Buvo lai
minga! nes iszsipilde josios pa
geidimai, bot brutaliszka ran
ka žudintojaus perkirto taji 
gyvenimo siūleli ir viskas din-

KUR EIS! LENINAS?
’■■"t*—~

AR NULĖKS IN DANGŲ AR 
EIS KUR JAM BUS 

SZILCZIAU?
K

Moskva. — Lenino lavonas 
buvo taip gerai inbalzamiiotas. 
kad dabar jis guli stikliniame 
grabo kaip gyvas. Tali žmones 
todėl pradėjo pasakot, kad 
Bolszeviku valdžia, apgaudino 

’jauti publika: vietoj tikrino 
Lenino kūno ji padėjusi iii gra 

isz - vaszko1paguldo Pa’uiszu žmogų i
i • W /-l O T r 4 f t

JJ k t i ii-

Taja nakti insigavo in josios 
gyvenimą penki banditai, o isz 
rvto kaimvnai rado Navakauc- 
kiene ant grindų pasisiuvusia 
kraujuose, sustingusia mirtyje. 
Banditai iszverte viską ir pa
ėmė nuo josios tris tukstan- 
czius doleriu.

Vietoje kuparus siunsti in 
ievyne, likos nusiunsti drauge 
su nužudytos lavonu pas seserį

Bridgeport, Conn. Banditu 
palicije jeszko, bet da ant ped- 
sakio neužėjo.

MQTĘĘ£L£
RIEBI;
Chicago. -— “Geriau mirti

))
)
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* i puvo 
rusizi
puvo PĘĘ 

NUSIŽUDĖ.

ne kaip būti per riebi 
parasze gromateleje 
Blanch Willmout, priesz nusi
žudinima. Moterėlė nuo kokio 
tai laiko labai rūpinosi kad su 
kožna diena ėjo riebyn, o ne
galėdama sumenketi, kaip tai 

reikalauja, 
“sunkeny- 

; užtrokszdama 
gazu miegkambaryje. 
surado josios brolis, 
s vore 268 svarus.

sziandienino mada 
lodei nutarė 
bo

savo
) f užbaigti

taip 
Mrs.

Lavonu
Blanch

Paskutines Žinutes.
' Portland, Angliję. Dvi- 

deszimts asztuoni laivoriai nu
skendo drauge su laivu Schnei
der kuris susidūrė su kitu lai
vu.

11 Philadelphia. — Keturios 
ypatois užtroszko nuo gazo na
muose per Kalėdas. — bu vie
na sanvaite net 20 žmonių už
troszko tuo paežiu budu.

I Tokio, Japonije. — Japo- 
niszkas ciesorius Yoshihito, 47 
metu, mirė per Kaleylas nuo už
degimo plaucziu. Jojo vieta už
ėmė sunns Hirohito.

II Rockmort, Ga. — Per su
sidūrimą ekspresinio trūkio su 
kitu, 18 pasažieriai likos 
muszti o daugelis sužeista.

11 Philadelphia. — \Yana- 
inakorio didelis sztoras paka
bino bokszte dideli vai’Įia kuris 
svėre 17*/i tonu, kuri nuliejo 
Anglijoj. Jojo balsas bus gir
dėtas už 25 myliu.

1! Baldwin, L. I. — Motore 
su kūdikiu likos užmuszti, sze- 
szi vyrai sužeisti o bledes pa
daryta ant $100,000 per neži
noma eksplozijo kuri kilo biz
niu va m drstrikte.

, fl Philadelphia. —
banditai apvogė asztuonos vie
tas in trumpa laika ant 10 tilks
ta neziu doleriu.

U Pittsburgh. — Prohibici- 
jos sznipai užklupo ant 22 kliu- 
Ini draugavęs Eagles szioje ap
linkinėje, kuriose rado daug 
visokiu gerymu.

it z-

Keturi

SUOKALBIS NUŽUDYT IISZ LIETUVOS
PREZIDENTĄ SMETONA

Konfiskavimas ginklu ir Amerikoniszku 
doleriu. Daug aresztavoti. Bolszevikai 

norėjo užgriebi visa Lietuva.

APVOGĖ JURBARKO 
BAŽNYCZIA.

Nežinoma piktadariai 
kriezio isz 17 in 18 nakti

Lap- 
pro 

Įauga inlindo in .Jurbarko baž
nyčia, isz altoriaus iszeme 
puszka, iszbarstc Szv. Sakra- 

puszkos

padaryta.
Kad tuos paskalas iszblasz- 

kius, Sovietu' valdžia pasi
kvietė isz Vokietijos keliata 
mokslininku kiirie atidaro gra
bu ir isztyre gulinti tenai žmo
gų praeiszke, kad jis nėra isz 
vaszko padalytas, 
Lenino lavomis.

Religiniai tamsuoliai, 
Lenino neapkehdavo, dabar sa
ko jog velniai laiko jo kana 
czielybej, kad paskui nmiosziis 
in pragaru ir tenai sudeginti!-. 
Kiti gi tamsuoliai, kurie Leni
na gerbdavo, yra tos nuomones 
kad Dievas laiko jo kuna ežie- 
l.vbej, idant 'atėjus 
Dienai” 
toks, koks jis buvo gyvas.

DEIMANTAS
. OBUOLYJE

r>
bei tikras

jis įgalėtu

kurie

“Sudani 
atsikidli

4

TARNAITE P A S I E M U S 
OBUOLĮ, INKANDO IN 

DEIMANTĄ KURI 
VAGIS BUVO 

PAVOGĘS.

i nejus in sveczio 
idant ji iszszluot ir

Paryžius. — Godumas hote- t.7
lines tarnaites, buvo priežastis 
suėmimo per palicije dvieju va
giu kuriu buvo jeszkojama nuo 
ilgo laiko, kurie insigavo in pa
lečių ’kįmigaikszezio Konden- 
szo, Chantilly, apvogdami jojo 
privatini muzeju.

'Lamai te 
kambarį
pakloti lova,— pagal bobiszka 
paiproti, buvo akyva pamatyti 
kas randasi atidarytam krep- 
szyje keleivio. Priėjus areziau 
užtemino jame puiku raudo,na, 
dideli obuolį. Kaip pirmutine 
.Ieva taip ir szita .lovute, ryjo 
seile ant taip puikaus obuolio 
ir pasiėmus ji isz krepszio, in- 
leido savo dantukus in laja 
“ pagunda. ” 
ant szmotelio stiklo ir iszspjo- 
vo ant delno. Pasirodo kad tai 
puikus szvies-raudonas dei
mantas pavidale mažos szir- 
dies. Tnojaus ji nunesze in pa
licije, apsakydama kokiu budu 
ji surado. Palicije in trumpa 
laika aresztavojo du jaunus vy
rukus Leona ir Emiliu Kauffe- 
rus, kurio prisipažino prie va
gystes.

.Ievute aplaike penkis tuks- 
tanezius franku už atradimu 
deimanto nuo locnininko.

dantukus
Dantūkai pataiko

GERA GASPADINE.

‘‘smart’’Jauna, bet labai 
gaspadinele, pamato pas bu- 
czeri kabant penkes žąsis ir 
kalba:

— Asz turiu kelis burdin- 
giorius ir norėta u pirkti tris 
žąsis. Praszau man iszrinkti 
kanuoseniausias.

Buczeris nusijouke žinan- 
cziai ir iszrinko tris seniauses.

Tada jauna gaspadinele tarė
• * < •su nusiszypsojimu:

— Acziu jum už tai, asz im 
siu likuses dvi.T

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona 
ir jojo pacziule.

Szis paveikslas likos prisiunstas specialiszkai del 
ir parodo musu pirmutini ir antru kart iszrinkta 

prezidentą Antana Smetona su savo pacziule, tnojaus po pri- 
siega, užimti savo garbinga dinsta užimti vadeles valdžios 
Lietuvoje. Vėlinamo musu prezidentui laimingesnio pasive
dimo ir kad pastatytu musu Ievyne ant tvirto pamatii ir bu-

pri siuustas
“Saules”

tu apgynėju gyventoju visame.

Nuo kada likos 
nuversta Griniaus valdže Lie- 

i tuvoje, tai policije iszsznipino- 
jo keturins suokalbius ant nu- 
žudinimo prezidento 
Smetono.

Pilni automobiliai kareiviu 
laksto po visa Kauna, daryda

, konfiskuoda 
ginklus,

Pa ryžius. 
4/

Antano

mi kratas visur
mi surastus ginklus, kuriuos 
iszdalino darbininkams buvusi 
nuversta valdže idant sukelti 
Komunistiszka revoliucije. Dar 
bininkai lavinosi musztro ir 
kaii) naudoti ginklus ir 
tavo kelis1 szimtus Komunistu.

Laike 'konfiskavimo 
ka ncela r i j es, va i s k a s 
keliolika tu k s t a 11 cz i 11 
koniszku doleriu, kuriuos 
siuntė unijoms isz 
To i jo pinigai likos 
valdisz'ka banka.

Ka kalba Paryžiuje apie 
pasikelima Lietuvoje.

musztro
arosz-

į neatsiuntė prižadėtu kvieczm 
{ir kitokiu grudu, matyt,
tokiu budu Bolszevikai norėjo 
Lietuva badu priversti prie ju 
noru. Turėdami jau Boszevi- 
kiszdea intcikuria; l<aune, H>- 
viatine Bosiję lengvai užgrieb- 
tuveliaus visa Lietuva ir pada
rytu isz jos nauja Busisz'ka 
provincija. 'Lodei dagirde apie 
tai tvirti sunūs Lietuvos-suke- 
le trumpa ir pasekminga revo
liucije užbėgdami prapuldi 
mui tevvnes.

I j ic t u v iszk i k o nsu I ei 
liaueziuje ir Berline pranosza, 
buk daug vaisku likos nusiusti

I kad’

Kara-

U’HJU 
surado! ant Lietuviszko-Lenkiszko ru- 

bežiaus, 
mimas Vilniaus nuo Lenku.

Ameri- 
at- 

Mask vos. 
indeti i n

Paryžius. — Pasekme pada 
rytos sutaikos tarp Lietuvos ir 
Rosi jos, buvo sukylimas Lietu
voje be jokio prasi liejimo k ran 
jo. Mat, Lietuva padare sutai
ką su Bosiję, nes tikėjosi ap- 
laikyti pagelba nuo Bobzevi- 
ku prieszais Lonkije. Po pada
riniui tosios sutaikos, atvažia
vo daugybe 
tipasztalu in Lietuva, 
mano naudoti Lietuva, kaipo 
y nagi propogaūdoje 
Vok i szkn ve i k i ma.

O kad szimet derlius buvo 
blogas Lietuvoje o<Bolszevikai

Bolszevikiszku 
kurie

priešam s

I

kuriu tikslas v ra ate

MUSU TARNAITES.

menta ir suskinejo 
papuoszalus. 'La pat nakti taip 
pat ayivogta ir irzniekinta sla- 
cziatikiu bažnyczia.
APVOGĖ ROKISZKIO 
GELEŽINKELIO SANDELI.

Lapkriczio 6 diena nežinomi 
piktadariai parinktu raktu at
rakino Rokiszkio geležinkelio 
sandeli ir pavogė manufaktū
ros už 5,(MM) litu.

LIETUVIAI ANGLIJOJ.
Apskaitoma, kad Szkotijo.i 

yra apie 7-8 tukstaneziai Lie 
tuviu, Manczesteryj 
tukstaneziai ir Londone apie 
tukstaneziai.

Dauguma Lietuviu 
augliu kasyklose ir fabrikuose. 
Medžiagine ju padėtis nekokia, 
nes darbininkai uždirba nuo 
KM) - 176 litu, o pragyventi no
kia mažiausia 150 litu.
PLESZIKU MANIEVRAI BU 

CZIONIU KAIME.
Survilisz- 
padaryta

apie 4
4.

3
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dirba

Pastaruoju laiku 
kio valsczinje buvo 
keletas ploszimu. Isz kai kuriu 
žymiu galima spėti, kad tai 
darbas vienos bandos. Ypatin
gai pasiieiszke gana žiauru^ 
tos biindos paskutinis užpuoli
mas Buezioniu kaime sziu me
tu Lapkriczio menesio 2 diena.

Naktis tamsi, lietus lynoja, 
kaime ne gyvos duszios. Apie 
9 valanda vakaro ploszikai ap
lanko turtinga ūkininką Pet- 
ruliti Vinca, bet, laime jo ne
rauda.

Nerado szeimininko 
se “

Pacziame vidurnakty, apie 
valanda tie patys pleszikni ap-

.Jasinska
per 
aki

namno- 
sveeziai” iszsinefzdina.

lauko sena ūkininką 
Jurgi. Plėšikai eidami 
kluoną susitinka minėto 
ninko samdini Jokima ir pra
deda ji muszti. Jasinskas isz- 
girdes riksmą eina pasižiūrėti 
ir vos tik spėja iszeit in prie.-c- 
ni plesziku gaujos daly va i pra
deda duris laužti ir langus 
daužvti. Pabudęs sūnūs Anta
nas revolveri pasiėmęs ranko
se bėga isz miegamojo kamba
rio in seklvczia ir pamate- 
isztiostas isz tamso? ranka per 
iszmuszta Įauga, szauna. 
szikai staiga nuo lango
traukia, bet už tai isz lauko pu
ses pradeda szaudyti in vidų. 
Kaimynai iszgirde nepaprasta 
triukszma, bėga su ginklai- in 
triukszmo vieta. Pleszikni pa 
si jute apsupti leidžiasi bėgti, 
gi kaimo ūkininkai vytis ir po 
dideliu pastangų sugauna du 
pleszikus.

Pasirodo, kad ta gauja 
organizuota buvusio
Daukanto seminarijos auklėti
nio Svukszos Saliamono ir da

ili savo tarnaite— eikie ant ge- lyviu Kazoko kaimo gyvento- 
ležkelio stoties ir pažiūrėk ka- ju Svukszos Stasio, 
da iszeis paskutinis trūkis.

Vėlybu vakaru sugryžta Petrnlaiczio Alizo. 
Katriuka.

Ple-
atsi •

I

v ra 
Simono

Katriuk!— tarė kunigas

vakaru
Joao ir Buezioniu

Užsibaigus

Svukszos 
gyventojo

manievrams“ 
duota

ir 
tos 
bot

4 4

— O kad tave siera sode- pirma valanda nakties 
gint u, kur tu tail) ilgai buvai ?. Surviliszkio policijai žinia

susekti 
bandos likusius dalyvius, 
policininkas atsisako motyvuo
damas, kad pleszikni in vidu 
nebuvo insileisti, nieko neuž- 
musze nei papiovo, o kad Įau
gus daužo, duris laužia, tai 
kiekvieno gyventojo pereiga 
gintis nuo iszorinio prieszo. 
Dabar klausimas kam yra poli-

— Na, juk turėjau ilgai.praszyta padėti 
laukti, pakol paskutinis trūkis 
apleido stoti.

MUSU VAIKAI.
■ f

'Povas: — Palauk tu rakali. 
Asz tave iszmokysiu kaip rū
kyt poperosus!

Sūnelis: ’ —
kad asz jau iszmokau rūkyt!

Nereikė teveli
ei ja t
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Lithuanian Consulate, 
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kio tai laiko — pamislino sau 
— tai nors žinosiu kad pada
riau mano darbini inkų s laimin
gus. -* i

Po tam iszvažiavo ant vaka- 
eijn in koki tai tolima kaimu. 
Ketino sugryžti už dvieju san- 
vaiežiu, bot

Kaip sribankrntysiu už ko-
UŽAUGINO NAUJA OBUOLĮ.

Profesorius C. P. (’lose isz 
Grand Rapids, Mieli., aplaiko 
dovana už užauginiina naujo 
obuolio isz szlamo “Stark Deli- 
cions”
vo brolius kaip lai ant paveiks
lo malonu*. 'Tasai obuolis už
augo an'l vi(‘iios szakos.

r
•fe

.v.
■
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AMERIKOS
AUTOMOBILIU 

PRAMONE

M IP

S

Kas Girdėt
poTai ir po Kalėdų. Dabar 

lauksime Nauju Metu ir linki
mo visiems kad juju sulauktu 
sveiki ir gvvi. * * •

Kobh'ucijoj, Francijoj, pali- 
cije surado tvarte pilnam szie- 
no, tūla žmogeli, kuri pati lai
ke ten uždaryta per tris metus, 
atneszdama jam vandens ir 
truputi maist 
i>z bado.

Yra tai naujas < 
m<Here> >n vyrais yra priprato 

daug nepadoriau, 
ne kaip vyrai su moterimi. Mo
terį* aiszkino kad ji todėl laike 
tvarte, kad jisai buvo per di
delis tinginys ir lepszc.

Tasai atsitikimas lai huną 
persergėjimu del vyru, kad 
lepszc vyras ant geresnio pasi
elgimo neužsitarnauja. Mote- 
res geidžia turėti vyrus pilnus 
gyvybes, kitaip su jais pasiel- 
gineja kaip ant to užsitarnau
ja.

jam
o. kad nominiirtn

lavadas, ka i

pasivlginet

del

Litą Gray, antra pacziule ak
toriaus Charley Chaplin’o, pri
sipažino, buk atsižadėjo kata- 
likiszko tikėjimo idant iszte.ket 
už Angliszko žydelio, persis
kyrusio su pirma paezia. Da
bar gyvenimas su Chaplin’u jai 
nubodo, geisdama vela sugryž- 
ti prie katalikiszkos bažnyczios 

savo du
paskalas, kad 

padavė

ir duoti apkriksztyt 
šunelius. Einu
Chaplinas padavė praszyma 
pas Popiežiii idant juos 
skirtu. Tėvas Litą Gray sako, 
kad jaigu galėtu, tai paguldy
tu savo dukrele imt keliu ir už
duotu jai per 
“ blynus”

per-

sedvne kelis 
už toki pasielgimą.

zleivavo ant paš
inu ne 
Eida-

užsi-
u

sau

(ihajiije randasi tūlas fabri
kantas, vardu Slav kuris užde- 
jo ilirbtnve gatavu parodu, di
dėdamas in taji bizni 40 luks- 
tanezius doleriu. (J kad mažai 
turėjo pinigu, todėl mokeilavo 
ir mažas algas savo darbinin
kams. Biznis
kiitinio laipsnio ir Slay 
nenžilirio sribankrntv(. 
mas per fabriko, atėjo pa 
mite motore kuri turėjo 
ėmimą kaipo siuvike guzilc
prie parodu ir užklausė josios:

Kiek tu mot in uždirbi!
Keturis dolerius ant san- 

vaites.
Hmm.... pamislino

Slay. — Mano motina butu 
vargsze... jaigu tiek uždirbi
nėtu ant sanvaites, argi tai bu
tu teisingysta ? Nuo szios die
nos aplaikysi po dvileka dole
ri u!

'Tokiu badu pakele mokesti j 
del (langelio darbininku, suvir- 
szum ant 300 procento. Mokėjo 
jiems tiek, kiek pats norėtu 
idant jam mokėtu nž jojo dar-

r

3

iK’iurejo noro su
gryžti adgal nes žinojo kas ji 
lauke namie. Pertose savo va- 
kacijas tris menesius, su vil- 
czia, kad kada parvažiuos na-‘ 
mo, fabrikas bus parduotas per 
szi'i’ifa už skolas.

Bet nesitikėjo matyti ta,’ka 
mate po sngryžimtii. Fabrikas 
buvo pilnam bėgyje, užkalbi
nimu daug, nauji kostumeriai 
spyrėsi jojo iszdirbystes ir 
nauju parodu. Slay dasiprato 
kas atsitiko. Pakėlimas mokes- 
ties darbininkams buvo goriau
siu kapitalu, o 
darbininku padare 
inlckmia. Apgarsinimas 
tai didžiauses, nes fabrikantas, 
kuris taip gausiai padidino mo
kestis savo darbininkams, pa
sklydo visur. Kupeziai turėjo 
pirkti

I ris menesius,

ypatingai ant 
didžiausia 

buvo

vi.s u r.
drapanas tiktai isz jojo 

fabriko, nes darbininkiszkos 
unijos iszkele jojo vardn in pa- 
< la ngos.

Sziadien Slav vra karalium • • 
Ainorikoniszku drapanų, turin
tis milžiniszka turtą, aeziu tik 
tam, kad ūždavo kelis iszmin- 
tingus klausymus savo darbi
ni n karris.

Yra tai puiki i s tori jo, (odei 
jaja ir mes paantriname del vi- 

ypatingai dvi to, kad joT 
pamokini ma paimtu in 

nuo 
savo darbininku kuonodan- 
ginusia isznatidoti su mažiau
siu nžmokesezin.

su, o
sios
szirdi tieji, kurio geidžia 

darbininku

fKaip duodasi suprast isz 
tnkstancziii gfomatu 
aplaikome isz visu szaliu Amo- 
riko, tai iszdaVyste 
ženki yvai padidės 
meta, nes seni skaitytojai gra
žiai užsimoka ir da prisiunezia 
po kelis naujus skaitytojus su 
padekavonems ir pagyrimais. 
Aczin jums mieli skaitytojai už 
jusu pasidarbavimu del 
les,” 
tik del jus iszdavinetas

kurias

Saules° Saules” 
ateinanti

‘‘San
uos tai jusu laikraszlis ir 

, o ne 
del kokios tai bendroves kuri 
parduoda žmonim visokius 
‘‘pajus’’ kuriu negali žmonys 
suvalgvt.

žmonim 
kuriu

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau mano broli 
nislova Digaiti, pirmiaus buvo 

nežinau 
įpie ji žino mel-

Sta-

Rockford, III., 
kur. Jeigu kas i 
džiu praneszt arba tegul pats 
atsiszaukia ant adreso.

Tad. Digaitis
Box 472 Minonk, III.

dabar
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Valgiu Gaminimas
IR

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato.
a udekli na is apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO 

MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

NAUJAS DIDELIS SAPNOR1US
ARBA ISZG.ULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
F

? M < ' ' '' "t

NAUJAS DIDELIS
. SAPNOR1US

P''

5

w
Ejį i’-
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r

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso-

€
•^

v . ,4

f*
♦

t*
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St u
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f f i'
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A

kin scnraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas adi
tėje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

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

PREKE $1.50

■ t >•
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kuris yfa milžinu už sa- .MM
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LIŪDNOS KALĖDOS
Isz tikro atsitikimo mieste 

Wilkes Barre, Pa. su

Lankydamasis pas savo gi
mines Ashley ir Sugar Notch 
per Kalėdas, atlankiau taipgi 
kelis |)ažyslamus Wilkes 
Barre. Pidamas in hoteli apie 

ant ulv- 
k ii-

pažystamus
I

pusiaunakti, sntikau 
ežios bludžiojant motore 
ria tuojau pažinau kad tai yra 
musu tautiete.

Praszau misterio, —pra
kalbėjo in mam* senuke laužy
ta Angliszka kalba
ezioit randasi Mercy szpilole!

Asz jai atsakiau Lietnvisz- 
kai isz ko labai nusidžiaugė.

J

i n puolė in viena < Ii del i kamba
rį kuriame gulėjo keliolika su
žeistu ir apdegintu anglekasi:i. 

Ligoniai pabudo. Senuko 
stojo kambaryje pastirus.

I)el ko I oji lova I uszezia ? 
užklauso užkimusiu balsu,— 

kur mano Jonukas? Kur pata
lai .' Kur mano sūnelis ?

Jau lavon-name (mor- 
gueje) —(are dažiuri'toja ligo- 

, — dvi
landas migai mirt* apriipinl.is 

os keliones per kunigą.
Jėzau mano!,.. — pa- 

szauke senuti*.
I ’ri beg 

geleži nes lovos < > 
iszbcgo isz kam'bario, kaip pa

malu* už ran-

niu susigraudinus va-

kur

Motyn, in ligonbuto ge- 
szmotelis 

naktis ir tave
Ar motyn sergi ? -

ras k (d i o

nars.. 
klausiau.

| ant i Ig
ma no!...

jo prie mažos tuszczios 
po valandoliai

Amerikos automobiliu pra
mone yra viena isz puikiausiai 
organizuot u pramonių 
pasaulyje. /XCUK Hii<-
szinerija ir meehani.szkus isz 
radiniai vartojami gaminimui 
daliu ir daleliu bet visoki isz- 
radimai vartojami gabenti tas 
dalis isz vienos vietos fąbrike 
in kiin, tokiu bildu pavėlinant 
dm b’iiiukus Govoti prie <larbo. 

hiszkimi-, i 
anlonn J>ilian<

!:Hnip lininis \ arlo- 
b'abr!kuoro dari a- ’aip

vn am<*
Netik visokia iti

*Mii ig bodu 
dalis

modoi 
kiok viena 
t m i I i ig i, 
jama.
smukiai eina kad 
neturi laiko taikini •

da rba 
darbininkai

(
t rupiu i

la lis ku
rios nors lik trupini .įeliklu. 
Visos dalys .labai alyd'žini per- 
žiiiretos, mod(‘rniszkian>ios la
boratorijos visuomet 
ni(‘džiagn drutnma ir 
B(* sziln visu mod-'rniszku ba
du automobiliu pramom neim
tu tokia, kokia ji sziadien yra.

Viena kompanija, 
kompanija 1 )et roil e, 
dien užbaigti 78,000 ant 'niobi 

Ima tik kelias di<‘na.> pa- 
prod ilki a isz

bando 
k o k v be.

Kordo 
vali kas-

■ Tik hzioje szalyje
150,000 žmonių. Tarpi* jos nuo- 

pamineti an- 
, me- 

HUskaldymo ir 
peczius.

J e samdo

savybių galime 
glios ir geležies kasyklas 
dzin malimus, 
(‘loktriszkus peczius. stiklo 
dirbtuves, hydro-elektro insteL 
gas, popieros malūnus, cemen
to dirbtuves, laivu, g<*lžk(*liu ir j

i
Tarpo kitu kompanijii Miehi-I

szinn n
vamzdeliu kas hiėt. PėreitaD 
metais verti* l-u visu daliu, da
leliu ir szinu buvo (langiaus 
kaip 2 bilijonai doleriu.

ir 80 milijonu yidt^įpin
mot.

V

aeroplpnii tarnystes, ir 1.1.

gnU’e > 
nes su 
ir

Skaitytojas j 
sekanezioms -

(’Ii rvsler,

jb

gal apsipaži-!
11 udsop 

I )odg I

Hnpmol/ile, Paige-Jewett, T/nį
eolu (dabartės Ford’o) Puck .  ............. .. Dnrant ir 

(’liand-
< 'loveland, Jordan,

I b'orless

ard, Itickonbaoker, 
Boo. Ohio valstijoj 
ler, 
land, l>o(*rless ir 
Knight. Indianos valstijoj ! 
Auburn, IClear, Lexington, Me-|

Marrnon, Si iidobakci', |

< )ver- 
Willv.s

-V

(’iiiiiiinirham, 
t roku ir 
Kissel ir

i

T1KR1AUSES KABALAS
Arba AtlrfenifltnaB Panlapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Craiklszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtlniku. 
lezguldincjitnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Inzdeda žmogau* ateiti. Su 
Salainono None.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva, Del vyru ir moterų.

Parian, 
St at z. Now York’o valst ijoj 
Pierce* Arrow, 
Franklin ir daugeli?
basu. Wisconsin’e 
Nash.

Nuo virszmineto apraszymo 
galinu' matyli kiek 
gurno ir visokiu daliu reikalau
jama szioj pramonėj. Ir kiek 
reikia visokiu pataisytoji!. Per
eitais melais szios szalies auto
mobiliai suvartojo apie 8 bill-i 

galonu 
fabrikai 
kaip pn>e

< r

i ’ 
azolino.

25c.VISOJI TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlslusklte mumis 26c. Gausit* 
vinių tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite aiustl atempomia.

W. D. DOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

Ii n. 
daryti užbaigta ] 
žalios medžiagos.

Amerikos automobiliu fabri
kai samdo szimtus * tiksi aneziu 

ir dauguma^ t n 
larbininku vra svefim-^/aliai t

A'iena kompanija savo leidiny
je paskiria net tris 
savo darbininku paveikslams, 
kiek vienas paveikslas turi per
stai vi i viena tauta arba rase..
isz viso turi 60.

Szioj industrijoj daug i'c; 
tyrinsiu darbininku gi 
bo. Ir kaikurios didžiules kom
panijos, 
M otors 
dauginus darbininku negu dan 

gt*ro ( 
miesteliu turi

darbininku,
<

puslapius

jonus 
gilino
ginus
szinu. Now Jersey
ch use! I s gamina (r

gazolino. Obios 
gamina dau- 

szalios 
Massa-

ga mina
szios

i r
apie milijono i

»

I

I

DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.
... •miszele pagriebi' 

kos melsdama:
\ ėsk ie

Jonuką,
uuka! Veskie inane tennis 
jisai randasi, jisai da iii mane 
prakalbęs koki žodeli...

Nežinau pats kaip lai atsiti
ko. In kolos miliutas vėliau, ra
domes abudu prie lavouvežios 
kur gulėjo nUbaszniukns. Gele
žinis bromas bhvo 
Sen u ko

i-
ūma dar Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos v

Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar
singiausias liffonbutinius Klinikas Su
vienytuose 
atsilankymu

<> dabar 
neinleis in te

v l 
uz-

sunau mane pas 
pas mano brangu Jo-

J kur
kaip Ford ir General 

samdokompanijos,

ne asz, nes mano sū
nelis tonais guli jau nuo ketu
rių sanvaieziu ir rasze, kad at-

1

voži notrių tuojaus pas ji atsi
sveikint, nes mirszta, taip, 
mirszla įnagio \’ionintelis sune- Hr^'WB****** ......  -

Senuke graudžei 
ir po minutėlės apshnalszimis, 
pradėjo man apsakinet su asz- 
a rom i s, 
kas,

i apsiverkė

dirbdamas kasyklose likos 
per <lu 
kad ne- 

daktara paszaukt,
M ere v li-

už<lar\'tas 
muszt

suspaustas
V)

kaip tai josios Jonu- 
vienturtis, kuris jaja ir 

keletą broliu ir sesueziu maiti
no,
mirt inai 
anglinius karukus, 
buvo isz ko 
likos nugabentas in
gonbute, kur ji jau buvo ji at
lankius karta ana sauvaite. 'Ta
da rodosi jam, kad truputi ge
riau ir gales sugryžti namo ant 

Dabar vėla aplaiko 
i'romata, kad jauezesi men_kiau
Kalcdn.
O‘
ir kaip rodos ilgai nepagyvens, 
per lai praszo manes idant pri- 
bntan knonogreieziausia a'tsi- 
sveikint su jnom priesz smerf.

Senuke
pert raukiniais
drebėdama
skausmo szirdit

Norocziau tuojaus tonais 
nueiti, pas ji, pas mano Jonu- 

tuojaus, ba mirsiu

kalbėjo

ISZ

su
ir

greitai, 
verkdama 
gailesezio ir

k a,
skausmo.

— Gal ........... ,
lietelyje, lyg dienai jau netoli 
o apie devinta valanda atida
rys

ba IS'Z

mot in pernakvosi

apie devinta 
ligonbute del svecziu.

Ne, ne, — pertrauke se
nute, asz tuojaus turiu eiti pas 
savo Jonuką.

Pasidaro man labai liūdna 
ant szirdies, suspaudė mane 
nea | įsa k y t a ga i lest i s, 
asz turėjau motina 
tariau in ja:

Nuvažiuosiu su jumis, 
paszauksiu taksikaba ir neuž- 
ilgio busim ligonbuteje.

Senuke bueziavo man ran
kas, nuo ko gana atsikalbinė
jau. Po trumpam laikui atva
žiavom priesz ligonbute.

Užskambinau. Po ilgam lan
kymui ir praszymui, pasiseku 
man gauti pavelinima kada pa
rodžiau savo bilietą, kuom es
mių ir isz kur. Senuke he^o 
pirma, o asz paskui jaja. rijo
me ilgu kari tori um, mažai ap- 
szviestam. Mano pravadirka

szirdies,
juk ir 

— per ka

lidiinio Knropos 
gyventoju. Pord 

Highland Park insteiga samdo 
(langiaus kaip 50,000 žmonių, 
neskaitant ofiso darbininkus.

Detroit’as, Michigan valsti
joj, yra szios szalies automobi
liu centras, bet kiekviena kita 
valstija kaip nors prisideda 
arba ka nors pristato tai pra
monei. Detroite randasi vv 
riausias ofisas Kordo kompani
jos, General Motors korporaci
jos, ir kitu. Apart Buick, Cadi
llac, Chevrolet, Oakland, Olds
mobile ir Pontiac iszdirbvsz 
ežiu, General Motors produk
tai inima GMC (rokus, Kisher 
automobiliu pavydalus, D(*lco- 
Ljght elektri'kos instoigas, b’ri- 
()’
vns, Hyatt ir 
“bearings”, 
“AC Spark Plugs

gelis Valstijose.

pradėjo muszt m ; 
kumszlemis in bromą szankda-
ma:

- Praszau atidaryt!.. 
leiskite mane prie 
lio... Jonuk 
imk,, brangus mano Joneli...

r i ’

Apleidau, palikes ja po prio- 
laži uretojos.

— Hl- 
mano sune- 

a I idarvk! - Jo-

žiūra dnžiur(‘tojos. Ant ryto
jaus, Imdamas akyvu, kaip tas 
mano liūdnas atsitikimas užsi
baigė >u senute, nžtelefonavau 
in ligotibnt(‘su praszyniu idant 
duotu man žino kas su jaja at- 

Aplaikiau žino kad ta 
paezia diena likos iszvežta in 
paikszu prieglauda, nes isz gai
lesezio neteko proto.

W.S. Boczkauskas.

LADIES! ATTENTION!

•• ’! t

k'-, 6

YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE 
PILLS

Dis. by First Nacional Laboratories 
Lehiffhton, Pa.

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias budus gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles jra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse •Į * "f K " 1 ■užimu, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligos ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesniaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greiežiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink*■9-9 - — •

sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame'pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavpkito azlteip:

Spencerport, N. Y.
M. ŽUKAITIS, 

25 Gillet Rd.

/

Raszykite del „ 
arba pasimatymu su ma

nim po 5 dienai Sausio 1Ų27. Velidamas 
pa< ijentams Linksmu Ka-r viswms savo,

ledu ir Laimingu Nauju Metu.
MENDELSOHN

H

DR. J. E.

d

f »

idaire olektfiszkus szaldytu- 
NeWj Departure 
Klaxon 

M
tu. Korporacija turi invairiu." 
fabrikus 35 miestuose 
szalyje, Kanadoj ir i 
Nuo 1909 metu kuomet 
naliszka kompanija buvo orga

nizuota, General Motors pro
dukavo arti 4-5 milijonu pasa- 
žieriniu karu. Laike 1924 metu 
beveik 600,000 automobili n isz-

i n vair iu 
sako,

ragus, 
ir daug ki-

szio)e 
užsieny. 

I origl-

siustą isz 
Kompanija 
90,000 darbininku, 
prie tu skaityt ūme visu 
dėtu kompanijų
tai skaiezins pasiektu 125,000

Ford kompanija,

insteigu. 
t ari 

jeigu 
prisi-

darbininkus

'kad 
bot

v ra viena isz

ja.

kad nors 
vieno žmogaus ir jo szeimynos 
kontroliuojama, 
svarbiausiu kompanijų. Ji vie
na produkuoja beveik tiek 
automobiliu ikie'k visos kitos 
kompanijos sudėtos produkno- 

Kaip szita kompanija per
dvideszimts metu iszaugo isz 
mažos kalvio szapos, in vi(*na 
isz didžiausiu industrialiszkn 
insteigu pasaulyje yra roman- 
tiszka pasaka apie “Yankees” 
drąsą ir energija. Imtu daugeli 
tomu, apraszyti visas szios kom 
•paiiijos istorija.'Kompanija tu
ri avo geležies ir anglies kaby
klas, gabena viską savo gelžke- 

ga- 
inintas gerai žinomas —Ford’o 
automobilius. Szita kompanija 
turi 35 skyrius ir surinkimo in 
steigus sziojo szalyje, neskai
tant kiok turi visame pasauly-

Yankees

lianis, ir savo fabrikuose

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

.------Į$--------
3-czias Procentas už jusn pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir t& 
suma kas-kart auga didyn.' Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

r t <5

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
j-Wwi L-I II Ar II turr .-r r—. k . r.......H -r-rrm. .- - jĮ ......... ........R ui..... . ■■■■ .. .HI—I UI........

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
' 704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrstals
r——- ■ ■ ■■-- ----- > HZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.
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P Tūkstantis Naktų
irViena

I

Gerbcm*jsl0 TamUtal: —
Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 

mano vardu knyga 'Tukatantl* 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
azirdlnga aeziu ir labai diiaugluoai 
kad tokia knyga kaip '‘Tūkstanti* 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra lingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl ir visokį rupesrsial norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, t 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKAB,

I

I

1

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Tejpgi galima • Ii ♦ A • • « « A > M 99f*ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHAN0Y CITY, PA.
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MIRSZTANT ISZMO- 
KO LIETUVISZKAI

Vienam kaime ant Szeszupes 
kranto, pagarsėjusiam savo 
gražiomis lankomis ir giliomis 
durpinyezioms

Vilkszinio parapi-

pagarsėjusiam

vadinamam

i

‘ * poliorca.

I anksto

blogai, 
luivo

“ Jur....ais”
joj gyveno kada lai, bet jau ne 
vakar, jau bus praslinkia keli 
kates amžiai, ir da gal trupu
tis daugiau, gyveno, gyveno, 
gy veno ir numirė, bet isztikro 
numirė atsižymojas žmogelis, 
tam kaime gerai pagarsėja* ir 
gerokai sulenkėjas, senas Za- 
veckus. Jis tani kaime keletą 
metu buvo kaimo iszrinktas už 
paborea. Tam laike toks užsi- 
(‘inimas toki varda turėdavo, o 
dabar nežinau kaip tokius tar
nus pavadinti, nes tokiu dabar 
jau nesiranda.

Jo užsiėmimas Imdavo tokis: 
kaimas mokesezius kaip mokė
davo, tai jis turėdavo kožno 
iszrokuoti kiek kuriam reikia 
mokėti, ar nuo margo, ar kitaip 
kaip iszsknitliuodavo, o jai ku
ris per krivnile neužsimokeda- 
vo tai isz tokio iszjeszkodavo 
(‘idamas pas ta in namus kad ir 
keletą kartu tas vadinamas 

“ Bet loki tarnauto
jai pradėjo i-szgudreli pasinnn- 

< lodą m i isz tamsumo gyvento
ju, o priek tam jam ir alga t li
nčiavo kaimiecziai mokėti.

Metas po metui, kaimiecziai 
prade*jo susiprasti, pradėjo nu
žiūrėti ir aiszkiau permatyti ju 
gudry bos, nes nevienam kaimui 
prisiėjo mokesezius sumokėti 
ir po du kartu. Tokiu kad da ir 
sziadien randasi tokiu, kurie 
tai gerai atmena, ne tik asz 
vienas, pertai ir nepaskaitys už 
neteisybe. Kaip czion paminė
tos priežastys nurodo ir toki 
tarnautojai laikui bėgant turė
jo isznykti.

Kaip minėta buvo, tas po- 
borca jau gerokai buvo pagy
venęs. turėjo metu jau G0 suvir- 
szmn gerokai, bet buvo apsuk
rus ant visko ir atrodė neturis 
da ne 50 metu. Budavo prisiei
na kvliaut’p ar in*Atlaidus nr in 
jomarka, jau tada i
rengėsi. Anksti atsikėlė ir pri
kėlė savo vieni ui te (lukteri kad 
piisryczius pagamintu. Priek 
tam da gryszim prie jo gyveni
mo.

Gyventojas buvo mažlankis, 
vos apie penketą ar szeszeta 
margu žemes, bet gyveno ne- 

niio keletos jau metu
naszlvs ir duktė vardu 

Vikte, buvo jam už gaspadine. 
Senolis, Vi k tęs tėvas, gerai ga
lėdavo ir n u keikt i, per tai ir 
jo gaspadine, Viktutė, daug 
turėdavo nnkeusti. Budavo ne- 
greit paduos czdbatus ar padu> 
neužteki inai t romi iszteptus, 
na, tada tai jau ir atsivėrė pek
la ir keikimu pasipila kaip isz 
viedro, ir Lenkiszkai, ir Lietu- 
viszkai, kas ant Liežuvio pa
puolė, bet kada viskas klojasi 
gerai, tada žmogeli negalima 
badavo papeikti.

Kaip minėta buvo rengentes 
in atlaidus ar in jomarka, pa
protį turėdavo garsei poteriau
ti. bet vis vaikszcziodamas ar 
ka veikdamas, bet jeigu kas 
kliuvo jam in aki, tuomkart ir' 
malda ant niek. O jeigu viskas 
gerai, tai paprotis buvo toks: 
vaikszrzioja po savo stifbele ir 
kalba: “Zdrovasz Marija laski 
pelną, Vikcza! Szendie jak prj- 
da z miasta paez že'bi iszvirtum 
kukuli bulvini.” — pan z tobo,

Vikcza! vypęndz lauk tek 
parsziukoro, ja nemoga. Boga 
nusllic jak smerdzi, kad juos 
pi orimas t rszesnul. ’ ’

Taip ir toliau, viskas isz vien 
maiszydavosi, ir malda ir 
keiksmai ir kas tik pakliuvo. 
Bot praslyikus kiek laiko, žmo
gelis mirtinai susirgo, tada tai 
jau sveiks padek Dieve, jau 
V7iktei nėra atsilsiu, bet ka da-

“SAULE”’'

>A4

.f

i ■ t
.s

i

EROPLANAS” KURIS PAKELIA 200 SVARU.

M:

NAUJO BUDO “
* . Al |į f <1(

Po daugelio met u bandymo, pasisekė George A. Argabrite padirbti ttnujo budo oro- 
plana kuris pakele apie 200 svaru ir iszlekia iii orą lengvai. Naujas eroplanas nėtnri jokios 
maszinos pakilti in ora.

Earn tarpi' atėjojau mirsztu!”
du kaimynai aplaikyt ligonio. 
Viską ta girdėjo ir man papa
sakojo kas ir sziadien man isz 
atminties neiszeina. Todėl ir 
ant ipanes
man melavo, tai ir asz meluo
ju, o jeigu man tiesa sake, tad 
ir asz da liesiau pritariu ba ir 
sziadien randasi tokiu žmonių 
kurie nukeikl moka neblogiau
si', ar gerai kalbant ar piktu
mu, eina visvien kaip isz rago.

Tiem kaimynam patarus, bu- 
parvežtas ir kunigas. Kuni- 

spavie-

T..........
neužsipulkit. jeigu

neiszeina.

vo
gili užklausus ar nori
<lot is, at sako:

.lak Boga kokam noriu.
Kaip senei nebuvai isz

pažint ies !
Ž.>bv eebie liko užmir-

sza n.
melskBet m nekeik, o 

Dievo kad duotu laiminga mi
rimu ir grieku atleidimu ir su

griebus .’ 
noriu,

k y k ar nori iszpažint
Raz mnvilam že 

naro po kilka razii klaust. Vik- 
ezo, žrby eebie kolera kusteez 
ka duok greitai, ba jau spjau
siu.

Kunigui pamaezius jo visa 
apsiejimą, žinoma buvo labai 
nemalonu, bet matydamas kad 
žmogelis kas kart eina silpnyn
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“Saule” Praszalina Vi
sokius Nesmagumus 
Žmogaus Gyvenime.
Prisiuncziii tomistai $11 už 

tris prenumeratas ir prie tos 
“Saules” 

visa lamisfos 
szventomis Kale-

ir keiksmai retyn, neatleido ji, 
prikalbinėjus prie iszpažinties 
visokiais budais kas ant užbai
gos ir pavyko.

Kimiai, bet jau silpnai ome 
žmogelis kalbėti, jau be jokiu 
keiksmu, jau 
Lielnviszka i

VARGONINKAS IR 
VARGONAI

progos sveikinu savo 
redaktorių ir 
szeimyna su 
domis ir su Naujais 1927 me
tais, |)raszydamas Dievo kad 
padėtu jums laimingai sulauk
ti daug tokiu Nauju Metu, kad 
Dievas nžlaikvtu tamistas vi
sus sveikus ir kad duotu kad 
rėdysi e “Saules” 
nepabaigtus amžius.

“Saules” laikriiszlis Vra ge-
II "

manses už visus kitus laikrasz- 
czjus, kųriaim' randasi daug 
visokiu naudingu pamokinimu,

A

iszaiszkino

gyvuotu po r

i vien tik 
kalba, atliko

tylėjus biski 
lari' in kunigą

grynai 
i sz- 

pažinti kuonogražiausia. Ku
nigas matydamas kad jau mir
tis visiszkai arti, neatleido ir 
ragino melstis, viską pildė pa
gal kunigo nurodymą, bet pa

ranka pakele ir 
bet tokiu aisz-

kin balsu kad rodos butu ko- 
o jau visiszkai 
“Dėkui, dėkui, 

tau Dievo tarne, už gera szirdi 
del manes ir iszgelbejima 
prapulties. O tu dukrele, buk 
laiminga. Laiminu asz tave, te
gul tau Sutvertojas užmoka už 
ta\ o vargus prie manos, o asz 
jau keliausiu pas savo Sntver
toje ir parengsiu vieta del ta- 

ir taip grynai Lietu- 
viszkai iszmokes kalbėti, užvė
rė akis ir numirė.

Czion tai aiszkiai 
kad yra kokia paslaptis ir 
lybe Sutvertojo kad 
niekados ji negirdėjo taip Lie
tu viszkai kalbant visam gyv<'- 
nime kaip prie smert.

Szkotinskas.

svei kineses, 
mirszlanl is:

jau 
Dėkui

nuo

\ rs

matosi, 
gu

ide kas

Dusziu žinovai 
kad žmogaus duszia yra 
gonininkas, o jo protas — var
gonai. Tas vargonininkas yra 
tobulas, visuomet moka, atskirt, 
gera nuo blogo ir žino, kas roi-

va r-

kia ir kas uorei ko daryti. Žo
džiu sakant, jis yra geras mu
zikantas. Bet vargonininkas 
nemoka vargonų nei padaryti 
nei pataisyti. Jei vargonai ge
ri — vargonininkas duoda ge
ra koncertą, 
vagonininkui prisieina pažiop- 
sot i.

Bet vargom! meistras kažin 
kodėl isz karto nedirba geru ir 
tobulu vargonų. Kiekvieni nau 
ji vargonai buna suklero, l’am 
tikras meistras turi juos tvar- 

Kol jie t vai
ki t as 

bet kuo- 
vai - 
ea-

jeigu blogi

< <
v ienas,

kyt i-ir taisyt i. 
komi ir taisomi, 
balsas tik atsiliepia, 
met vargonai sutvarkyti, 
gonininkas parodo, ka jis 
Ii.”

ežioje

užvedė 
ma. ”

vargonni

visokiu naudingu pamokinimu 
žinių ir t.t. Asz kaiji kada tu
riu koki nesmaguma szirdyje, 
tai kgip “Saule” 
skaitau, tuojans man nuslenka 
nuo szirdies visi nesmagumai 
ir kožnas numeris duoda žmo- 
nim kuonogeriausia pamokini
mą ir apsaugoja miot visokiu 
apgaviku ir mokina kožna 
<

laikraszli pa-

mokina 
žmogų kaip turi gyventi 
svieto.

an:
Petras l’možius, 

Pittsburgh, Pa.
nesmagi gyduole 

ant suraminimo žmogaus var
gu. lai k raszt is 'V t k uz J 
gausite smagesne

“Saule” ir tai 
dolerius ant meto. Kurgi 

“gyduole” 
už taip maža preke? Užraszy- 
kite kitiems “Saule” o turėsi
te džiaugsmu kad palengvino
te gyvenimą kitiems.
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Kai kada tacziau sugenda ir 
geri vargonai. Vienoje bažny- 

pa vyzdžiui, 
iszbuvo nevartoti visa savaite. 
Tuo tarpu žiurkes vargonuose 

“ s^e i m y 11 i s^k a gy v e n i -
Jos vargonus prinesze vi

sokiu szlamn ir sukrimto var
gonų dumples. Ateina vargo
nininkas, griebėsi duot koncet- 
ta, o vargonai, vietoje birbt, 
sznypszezia 
rūksta!

Dabar mes 
prie kokio klausymo: 
vargonai negerai ] 
arba jeigu juosi' 
žiurkes tai kas kaltas? Asz rn

nupiOj

vietoje birbt 
kad net dulkes

sztai 
Jeigu 

padaryti, 
apsigyvena

ateiname
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KALĖDOS TARP GIRRIU KIRTIKU.
girriuTary diddliu Sierras kalnu ir girriu Kalifornijoj, kur 

randasi t iikstaneziai girriniu k irt ikn, darbininkai taipgi ap- 
vaikszl ineja Kalėdas, naudodami ne tokes mažas eglaites kaip 

bet milžiniszkas kurios turi po 2G4 pėdas augszczio ir 40mes, 
pėdu ploczio.

NE JOJO BEDA.
— O kad ji velniai su tuom 

rėksniu!... Petruk, ar negalėtu
mei pasupi vaika! Juk tai tavo 
kaip ir mano!

Tegul ji nogla! Tu savo 
dali supki(‘, 
kia! *

rėk sni u!

o ti'gul mano re-
i

ISZAISZKINO.
— Klausyk leknu. ęr tu tu

ri stivžinia?
Niu, kaip asz jam lietu

ką nukenezia ir tęva senatvės'reczia?
ligoje neapleidžia.

isz st ūbos pasigirdo riksmas li
gonio: “vZT;™? 2;^ ccbk.
djabli, podavai grabnicu, bo savžlniu tiktai in kiszeniu. *

rys, kantri ir dora mergina vis-1 —

Tai kodėl tu lupi nno
Viena karta Viktei iszejus žmonių 20 procentą už panko-

______ ■ Iftt
Vikcza! Žebi eebie! - Nui, juk tas ne eina in

K

TURĖJO TEISYBE.
— Tai tu Mikai neturi 

ro ant apsipaeziavimo ? Ar ne- 
apsipaezjuosi ?

no

— Tai ve, ne esmių asz to
kia kvailys. Juk atėjau ant 
svieto jaunikiu i.r noriu tokiu
iszciti isz svieto. •K’

SZIANDIENINE 
FLAPERKA.

— Uždrandžiu tau 
idant nedrystumei duoti sau 
nubabyt (nu'kirpt) plaukus. Ar 
supranti?

— Ana ve ar tu man
uždrausi? O ar tu manos klau
sei pavolinimo, kada pradėjai 
plikti* .

Vyras:

Pati:

I

4

blogo vargonų

žinau kaip kiti žmones 
bet žiopliu perkelis pirmame 
atsitikime kaltintu meistrą del 

padarymo, o 
ant rami' atsitikime jis kaltin
tu dženitoriu, kad jis isz var
gonų neiszkrapszte žiurkių.

Turime ir tokiu vargoninin
ku, kurie pagadytu puikiau
sius vargonus in kelis mene
sius, ba nežino kaip juos mani- 
puoliuot, o kada apleidže 
“sztima” isz visu pajėgu, tai 
rodos kad szimtas szuniu arzi- 
na vieni kitus, o žmonys bažny- 
czioje net dantimis griežia is& 
piktumo.

Ar tamstos žinote, kas var
gonininkus teisia? Nugi dan
gaus karalius! Ir jis kiekviena 
iK'gerai grojusi vargonininką 
pasiunezia kartais in czysz- 
cziu, kartais in pekla, visai ne
atsižvelgdamas, kad jo vargo
nai buvo arba negerai padary
ti arba suklero. Jus galite pro
tauti kaip jums' patinka, bet 
žiopliu peckelis piano kad var
gonininku- teisėjas pats vargo- 
Tin neturi....

PERSISZKA MOTERE PRI
BUVO IN AMERIKA.

Zorah Ilanoum Heldary isz 
Persijos, ana diena atplauko in 
Amerika tyrinėti gyvenimą 
musu motorėliu ir kaip josios 
dai'buojasi del visuomeniszko 
labo. Heldarione per tris metus 
darbuojasi ant suszelpimo nu
skriaust uju Persu ir tukstan- 
czius siorateliu.

t vrineti

o kada
isz visu pajėgu.

in

.. . \ ,

TURĖJO TEISYBIA.

— Vienas drangas norėjo 

szimts doleriu, kad juod-var- 
nis no yra juodas. 0 kad asz 
no esmių žinunu paukszcziu,

susibeczyt su manim ant d<

žinunu paukszcziu, 
bet visados girdejaū kad kož
nas juodvarnis yra' juodas, to
dėl meldžiu pono profesoriaus, 
kas turi teisybe?

— Tamistos draugas turi 
tiesa. — Neužmirsžkio, ‘kad 
juodvarnis ne yra juodas, tik
tai jo plunksnos juodos. *

Po Kalėdų nors trumpai 
pagiedosiu,

I KAIP ATSIKRATYTI
SENBERNIO

■L*,. 1

Niekur per kolos dienas 
nebusiu, 

Namie sedofliu, 
Nauju M (‘tu lauksiu,

Bet sziek tiek turiu padainuot 
Bosni szita paduot, 
Ba pedes negautai! 
Paskui ka darytai! ?

Na ir pradedu: 
yra Lietuviu ateitis,

1

Sunki
Jnign po Nauju Metu žada 

poros pasimest is, 
Ne lik jaunos, 

Bet ir senos.
Mahanojui ir Szenadoryj 

lokiu yra, 
Kurios žada pamesti savo 

vyrus, 
I’ersiskvrimu slide nori.

Norint s jnju vyrai yra dori.
O gal boboms avižai dure...

Gal vyrai su nagaika no 
užkure, 

Tas nekurioms labai 
prisiduot u,

Jaigu po kolis per diena 
užduotu, 

Geriau kad susivaldytu, 
Lietuviams sarmatos netlarytu.

Kam po pa i bei i u isztekejo,
Ir prie altoriaus prižadėjo,

ri’

Jog viernasti užlaiky 
Lyg srnert susivaldys 

Jau lik Sodoma ir Gomora 
užeis, 

Ir smilia diena tuoj ateis, 
Gerai kad Uetuviszkas 

perkūnas užeitu, 
Visas tokes isz svieto kartu 

iszbelstu, 
O gal butu ir gerai, 

" Tada atsidustų'vyrai. 
Girdėjau kad viena porele 

Buvo persiskyrus per 4 metus, 
Boba sau, vyras kitame 

mieste pas kitus, 
Nesenei sugryžo vyras, 

Pati davė jam žinia žaras, 
Kad-su jaja volei susitiktu*

Ir kaip reike drauge gyventu. 
Po kokiam laikui boba vėl 

velnes apėmė, 
Vaidus kelti pradėjo, 

Ant galo pas skvajeri nuėjo 
Palecene parnesze, 

Vyra pas vaita nutempė.
Bet paganska nieko nelaimėjo, 

Pati kasztus užsimokėjo, 
Sziadien žmogelis pakajaus 

neturi,
Ba nuolatos provas su jaja 

turi.
Na, tai ir ant sziadien 

užrauksiu, 
Užpeczkyjo sėdėsiu Nauju 

Metu lauksiu.

t

4 PUIKUS GURBINEI . 
SIENINIAI KALENDORIAI

ANT 1927 METO UŽ $1.00

J

Prie kožno

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
•1 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1927 meto.
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
pjauti. Galite juos padovunot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Kalėdų ar Nauju Metu.

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

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
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Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 

' dam prie jUsu pinigu 1 Sausio 
i Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 

jus turėtumėt reikalą su musu 
i banka nepaisant ar mažas ar 
► didelis.

i H. BALL, Prezidentas
! G. BARLOW, Vice-Prez. 
r J. M. FERGUSON, Kas,

i
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DĖDĖS ŠAMO GERIAUSE 
AUDĖJA.

Pana Evelina Kean isz Loui
siana yra Dėdės Šamo geriause 
audėja o ypatingai iszdirbys- 
toje visokiu szilku. Josios už-
duotis yra, perži urėti visas au-
dinyczias szil'ko ir apie tai da- 
neszti valdžiai.

■ --------------------------

(Verte A. Barkauskai-)
I Viena vedusi motelis buvo 
persekiojama iiisimyh'jusio pa- 
renusio žmogaus; 
m kdavo paskui ja. 
gaus, 
taip 
einant, jis si'ka 
szi'szelis.

Tuomet ji nutarė praneszti 
savo vyrui, kad duotu patari- 
ma, ka daryti.

—Vyras, iszklauses tarė: — 
“Kaip tu ji pamatysi, 
gryžk ir pasakyk: tamstos at
kaklumas sujaudino mano szir
di. Tad apeikite pas mano nak- 
czia, asz tuomet priklausysiu 
tamstai. Bet neateikite vėlai, 
taip apie szeszta valanda, o iki 
to laiko gerai isz>imiegokite, 
nes nakti tamsta negausi už
merkti akiu.”

Tokiu vyro patarimu .ii 
bai nustebo.

Bet būdama dora 
klausydavo savo vvro 
kaine. 1

Iszejus pasi vaikszcziot i ir 
pastebėjus sekanti persekiot 
ja, ji atsisuko prie jo ir 
--“tamstos atkaklumas mjau 
dilio mano szirdi. Tad ateikite 
pas mane nakezia, 
priklausysiu tamsiai, 
ateikite vėlai, taip apie va hm 
da szeszta; o iki to laiko gerai 
isz.simiegoki1e, nes mikli tams
ta negausi akiu užmerkti.”

Bet seni apėmė baime ir jis 
apsisukęs nuėjo sau ir daugiau 
nebegryžo.

— Matai — tarė jai vyras,
— kaip galima atsikratyti per
sekiotojo.

Ir nors ji nesu prato kaip ta- 
nutiko, bet apie ta papasakojo 
vienai savo draugei, naszlei, 
kuri irgi buvo persekiojama 
vieno jaunuolio, kuris visur 
paskui ja sekdavo kaip szesze- 
lis. Ir patarė taip daryti, kaip 
ji dare.

Drauge buvo dora moteris, 
nors ir neturėjo daugiau vyro, 
kuri paskubo invaryti in 
pus, bet visgi be veidmainy 
les ir blogu pusiu; ji neatmetė 
gero drauge patarimo, kuri 
lengva iszpildyti, nors ir pasi 
aukavimo kaina... ir padare 
taip, kaip ja mokino.

Iszejus pasivaikszcziot i ir 
pastebėjus sekanti paskui ja 
jaunuoli, ji atsisuko prie jo ir 
tarė: “tamstos atkaklumas su 
jaudino mano szirdi. Tad atei
kite pas mane nakezia, asz tuo 
met priklausysiu tamstai, bet 
ne ateikite vėlai, taip apie va
landa szeszta, o iki to laiko ge- 
rai iszsimiegokite, nes nakti 
tamsta negausite akiu užmerk
ti.”

Jaunuolis labai nudžiugo ir 
tuojans nuėjo d rang su ja.

— Na, kaip? Ta u pagelbe • 
jo patarimas? — paklausė kita 
diena drauge naszles...
'—» Ir dar kaip!
— Matai — tarė pirmoji,

— kaip galima atsikratyti ir 
iszvengti gėdos priesz visa 
miestą...

Ir ji papasakojo kitiems, ir 
man papasakojo taipgi, 
asz papasakoeziau kitiems, nes 
visuomet ir visiems tas patari
mas pagelbėjo.

I

bažnvezion 
pasivaikszeziotii 

paskui,

kuris visut* 
Ant tin 

einant,

negausi

ar 
ja ’ 

kaip

a t si-

la-

žnioiia, 
visame

o- 
tare:

asz tuomet
Bet ne

ka

kad

Lietuvitskat Graboriue

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 

. mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

M 0 W. Knrice SU,ii 1HANOT CITY, PA.
HOC MAUKKT ST.i

TAMAQUA, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MArtANOY CITY 

41A 21' k ! * " i ■ . ': n

Laidoja kuoua numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai* 
tiniu, veseliju, peslvažinijimo |r t .t«
620 W. Centre St. Mekeno, City, Pą«
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

SVARBI GROMATA

ir treczia Girardville, Pa. — Tūlas mu- 
suskaitytojas pagavo gyva va
nagą didumo ’kaip torke, kuris 
yra labai gražus pauksztis, val
go visokia mėsa ir padaro vi
sokius “triksus”. Kas norėti, 
ji pirkti, tegul atiszauke
sziuom adresu: 334 East Maha
noy avė., sziani mieste.

tarnaitei

po

Saules 
vi-

4 4 

aeziu

-— Tai ir po Kalėdų, dabar 
lauksime Nauju Metu.

• — Nekurie da 
diena szvenezia.

— Per szventes likos papil
dyta keliolika vagyseziu mies
te ir apylinkėje. Matyt, tai dar
bas pus-berniu, kurie pasinau
dojo isz atydarytu duriu, kada 
žmonys iszeidavo in miestą pa 
vogdavo kas in nagus papuolė.

— Nesziotojai 
siunezia szirdinga
siems kurie apdovanojo juo
sius pinigiszkai už kalendorius.

— Ziegorninkas Juozas Stan- 
keviezius 224 Blast Centre ulv- 
czia, taiso visokius ziegorelius 
ir visokius auksinius dalykus 
ir gvnrnntina už savo darba 
Galite pirkti pas ji visokiu 
auksiniu ir sidabriniu dalyku 
ir deimantu pigiau ne kaip pas

sa-'koki sveti m-žemi. Szelpkite 
viszki. (2)

SHENANDOAH, PA.
— Prohibicijos agentai už

klupo ant troko kuriame rado
si kelios baczkutes gero alaus, 
kuri pasiėmė. Trokas prigulėjo 
prie Twardziko. Dreiveris pa
bėgo.

TURKISZKI
PRIEŽODŽIAI

klausvie

savo

kartes-

vilką

pa

geresnisr*,

— Kantrvlx? yra tai raktas 
in linksmybių.

— Du kapitonai nuskandi
na laiva.

— M a Žuku i turi 
dideliu.

— Pagal kalba dueidasi p:- 
žintie žmogus.

— Gerinus iszduotie 
galva, ne kaip sekretą.

— Žodis teisybes, 
uis už trucyzna.

— Badas iszvilioja 
isz girios.

— Tūkstantis žodžiu
gailėjimo, neužmoka skolos.

— Kiauszas geresnis szia- 
dien, už viszta rytoj.

— Gers priedelis, 
už giminia.

— Kuris kožnam tiesa kal
ba, esti iszguitas isz 
miestu.

— Kvailoczius yra tas, 
kurs būdamas bagotas gyvena 
kaip bieelnas.

— Isz erszki'cziu iszauga 
rožes ir isz rožes iszauga er. z- 
ketis.

dvieju

v ra

— Vilkas permaino plau
kus bet budo n(‘permaino.

— Jaigu turi nevidoną nors 
toki maža kaip skruzde, tai tik 
temykite, kad yra tokiu dide
liu kaip slonis.

— Kada arklis puola, bai
loki is; žmogus

po juosu pasilieka
nas po juosu
numirszta
jo vardas.

— Kurs nemoka tarnautlc
ta.s nemoka ir ponautie.

I

Pottsville, Pa. — Antanas 
Pacenta, atvažiavo isz 
delphia PJiarmacy 
ant Kalėdiniu vakaciju pas sa
vo motinelin.

— Edvardu kas, keturiu me
nesiu sūnelis Edvardo Pacen- 
to, mirė praejta Serada, kuri 
tėvai rado negyva. Laidotuves 
atsibuvo praejta Petnyczia su 
bažnytinėms pamaldomis New 
Philadelphia bažnyezioje, ku
rias laike kun. Matulaitis isz 
Saint Clair. Morta Pacencziuto 
dažiuretoja ligoniu isz Lhladel- 
fijos dalybavo laidotuvėse'.

Jonas Raižys, laike* dar 
bo, baisei susižeidė fau pirszta 
deszines rauko. Gvelosi namie.

Phila- 
kolegijos

Ponas Greitins'kh-s paraszo 
viena ryta labai svarbia gro
mata, kuris ketino (uojaus isz- 
eiti. Pael uodamas
Mariukai, kalbėjo:

— Nuneszkie szia gromata 
tuojaus ant paežio, nes tuojaus 
ba labai yra svarbi!

Mariuką paėmė gromulių jog 
kad lauke lijo kaip isz ceberio 
nemislino bėgti ant zano galo 
mieste) km’ radosi paeztas. Nes 
gromata turi būti nusiiinsta, o 
kad josios mylemasis Antanu
kas gyveno antrose duryse, per 
tai nuėjo pas ji su praszymu:

Mano Antanėli, nunesz
kie' del manes -szita gromata 
ant paczto, nes asz laiko ne tu- 

greitai, ba tai labai
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ATĖJO PAS isz ko k uni teasjuoda cerata, 
pažino kasyklų ambulansa. Jis 

SAVUOSIUS • iszszoko isz ratu ir szuktelejo 
in vežeja.

— Ar yra kas jame? — už
klausė kunigas, rodydamas in 
ambulansa.

— Taip; yra žmogus, kuri 
vežame in Latrobe ligonine — 
atsake vežėjas,

— Kas atsitiko? — paklau 
te kunigas.

— Kojas kasyklose sutriusz

m vežėja.

Buvo 191 O-tu metu Kalėdos. 
Auk)ztai tarp Pietines Penn- 
sy Ivan i jos kalnu gyvavo 
žas kasyklų miestelis, vadina
mas Whitney. Angliakasiai ir 
ju szeimos gyveno vargingu ir
paprastu gyvenimu. Anksti ry- j 
ta, sunkiai dirbąs tėvai ir bro-1

ma-

1 r » ------- mini aivpu r?« 1 1 iu n

ha i pasiimdavo savo paprastus | kino pprįj(„ u.lkti. Bet ji grei-
pusryczius ir,

6

valandos 
viesznia,

Jersev
ne

31

Bayonne, N. J. — Tula Droš- 
maniene buvo suruoszusi baliu
ką savo namuose ir viskas klo
josi gerai iki antros 
i vto kada viena
met mergina Egan isz 
Cit.v, tapo pasiusta namo 
per duris, bet per Įauga, ir su
sižeidė galva ant szalygatvio. 
Dabar ji ligonbuty, o baliuko 
dalyviai kalėjime. .Jie nesako, 
kodėl mergina iszmete pro įau
ga. — V.

Jersey City, N. J. — Stasys 
Puodžiūnas, 19 metu, 343 Pa- 
vonia A v. buvo policijos sulai
kytas kaipo nužvelgtas auto
mobiliu vogime.

Worcester, Mass. — Du ne
žinomi vyrai užpuolė, apmusze 
ir apvogė 
Sekimulienyj prie Sigel 
gėlow st. Nuo jo pavogė laik
rodėli ir $50 pinigais.

— Pereita savaite'

Kaži Sakalausku, 
ir Bi-

numirė
M. Juszkevicziene, Meade St., 

La fa vet te St.
Palieka szei- 

nuliudimia.
i Juozas 
vaikinas.

ir P. Mieži u lis, 
Abu sirgę* ilgai, 
mvnas dieleliame 
Sekmaelienyj 
Pocius, dar jaunas
Laielotuves atsibus Ketvirta- 
elienvj isz jo tėvu namu, 30 
Suffiėld St.

numirė

tėvu liauni, «)

— A.L.

Boston, Mass. — Genovaite
Gaidžiuniute kuri buvo nune- 
hzus savo brolui in kalėjimą 
revolveri in kepta viszta inde- 
ta, gavo 8 metus kalėjimo Val
džia buvę) insitikinus, kad prie' 
to revolverio siuntimo yra pri
sidėjo daugiau žmemiu, ir norė
jo, kad Gaidžiuniute' iszeluotu 
ju pavardes, bet ji atsisakė'.

tolinus

duonkepiu kuris

— llei,

nes tai

( 4

ATSISVEIKINO SU
Juno’’ didele meszka va Idiszkam

DAŽIURETOJUM.
Yellowstone parke

daginius kad dažiuretojas parko Horace Albright ketina ap-
leisti parka ant žiemos, atėjo in jojo namus atsisveikint su 
juoni 1)0 jokio užkvietimo. Da žiūrėtojas paszere ineszka, at
sisveikino ir “sveczos“
ir dekavodania saviszkai “grivut, grunt.

nuėjo in giluma girrios nžganadyta

GYDUOLE NUO
SMERTIES

H
GERAS ,

LUDINTOJAS
Del pailginimo amžiaus lig

siol da daktarai įlinko no iszra- pažino ji ant jomarko ir 
do ir tai kad galėtu norint po
ra adynn, tai butu dideliu daik dintojans, 
tu. O tuom vra labai lenevas dovateli.O tuoni yra labai lengvas 
spasabas, kuri prasti žmonys 
žino, 
mote re, 
jog rytojaus sulaukus numirs.

Vienas daktaras gydo 
o apie kuria mistino,

Gaspadorui pavogo nrkli — 
pan

ines pažinsi ama Zyda ant hi- 
- nusidavė pas slie-

dovateli.
— Ar pažinsti ta ji nrkli ? — 

paklausė sliedovatelis Žydo.
— l’j gaspadin slodovatol 

asz tam nrkli pažinau kada 
it a.s, --Liepe tada vyrui (uojaus po da jam buvo kumeluk 

savejos smerties ateit pas 
idant dasižinotie' apie jos nu
mirimą. Vyras atėjo ne* ant ry
tojaus, bet in kelinta diena 
liau.

a t(»i t

ve-

Grand Rapids, Mich. — Mu
su kolonije yra puiki ant apsi
gyvenimo o ypatingai vasaros 
laike. Darbai neblogiausia eina 
ir pribuvusiems ne sunku ap
lankyti szioki toki užsiėmimą. 
Jaigu kas in czionais atvažiuo
tu, tai tegul užeina ant rodos

tai mano gromata. O kad juos 
hiciperis užsmaugtu!

pas tautieti poną J. F. Margeli, : 
j 509 W. Leonard St., o’gaus pa-

NAUJO METO PARODA i ; tarimu visame. Ponas Marge- 1

riu, nes 
svarbi gromata!

Antanukas negalėjo atsisa
kyti Mariukai, jau ketino eiti 
ant paczto, kad sztai paregėjo 
važiuojant berną isz ano galo 
miesto ir paszauke:

— Klausyk Petrai! tu va
žiuoji szale paczto, buk taip ge
ras paduoti szita gromata, nes 
tai labai .svarbus i’asztas!

Petras paėmė gromata, insi- 
dejo in kiszeniu ir nuvažiavo 

Ant kelio užsimislino
giliai ir pravažiavo pro paczta 
o per visa diena buvo užimtas 
darbu. Vakare kada nusiredi- 
neejo, užtiko gromata.

— Kad ta‘ve szimts pypkių. 
Vžmirszau apie paduota man 
gromata. Paliepė savo šuneliui 
idant ant rytojaus nunesztu 
gromata ant paczto nes tai la
bai svarbi!

Simus iszeidamas isz namo 
susitiko su
ka tik buvo atneszes duona.

Szimai, kada eisi 
pro paczta, buk taip geras pa
duoti szita gromata 
labai '.svarbi!

Szimukas ne buvo arszesni^ 
už kitus, paėmė gromata, insi- 
dejo in kiszeniu, vaiksztinejo 
su duona per visa diena, o kad 
gromata ki.szeniujo nereke tai 
ir apie ja nemislino pakol ne
atėjo in narna pono Greitins- 
kio o kada paregėjo Mnriuka 
iszeinant su gurneliu ant tur
gaus paszauke:

— Pankszteli eini in mies
tą ar nenunesztum man szitos 
gromatos ant paczto nes asz Ja 
užmirszau nuneszti, nes tai la
bai svarbi.

Mariuku isztrauke ranka 
idant paimti gromata, nes po 
ni Greitinskiene ineina in kuk-

paregejo 'kaip Marinka 
ima nuo duonkepio gromata, 
nes capt už gromatos nežiūrė
dama ant adreso ir su piktumu 
inbega pas vyra szaukdama:

— Klausyk — kalbėjo dre
bėdama isz piktumo 
turės- iszeiti isz namu kuogrei- 
cziausia. Ar (u kada girdėjai? 
Sztai turi kokius ten meilingus 
susineszimus su duon kėpiu ir 
užtikau juosius ant karszto 
darbq, kada jai padavinėjo szi
ta gromata.

Ponas Greit inskas 
gromata nuo savo paezios, dirs 
teleo ant adreso ir net paszoko 
lig lubu.

— O kad jus szimts milio 
nas baczku velniu suėstu! .Ink

isztrauke

nia,

— Mare

paėmė

Dabar

su savo bloki
niais kibirėliais bei lemputė
mis kepurese, eidavo kasyklų 
link. Priėjo kasyklų ola, jie 
leisdavosi žemyn, žemvn in že- 
mes viduri. Nusileido, visa die
na kasdavo ir jeszkodavo tu 
juodu deimantu, kurie žvilga 
musu 'krosnyse ir szildo musu

, ap- 
szitie

arklį
kad ji sektu

namus. Juodi ir suodini 
neszti augliu dulkmnis, 
nuvargo žmones vakare iszei- 
davo isz tos gyvos tamsybes ir 

, kad
sunkaus 

tebuvo

viena

gryždavo in savo namus 
gerai pasilsėtu nuo 
d i eilės darbo.
skirtumo kuriuo laiku dirbtu, 
vienok nakties metu darbas 
buvo vargingesnis ir gal pavo
jingesnis; pajėgos !,,“n t,,:p 
stiprios ir innagio vartojimas 
sunkesnis.

♦ ♦ ♦

Buvo dar tik savaite po Ka
lėdų, kuomet gerasis szio ma- kasyklų gydytojas ir

eida-į sėdėjo pryszakyje ir amhulan-

j i ilgesnis;

Maža

pajėgos nėra taip

žo miestelio klebonas, 
mas savo avides ganytojo pa-

tai pagydys, kuomet nuves-zi- 
me in ligonine. Jie tai moka!

— Asz jo pažiūrėsiu — ta
re kunigas. Kadangi vežėjas 
neiszrodo noris sustoti ar lauk
ti, tai kunigas pririszo 
prie ambulan.so,
o pats inlipo in vežimą pas li
goni.

Žmogus gulėjo ant naszcziu, 
regimai didžiuose skausmuose. 
Kunigas tuojau pažino 
savo parapijonn.

—• Aeziu Dievui, Teveli — 
jis tarė. Man linksma jus ma- 
tvti. Asz esu labai -sužeistas.

Ir vargszns žmogus tikrai 
buvo labai sužeiftas. Kunigą-' 
tuojau paragino ji atlikti isz- 
pažinti. Jeigu jis ir pagytu, tai 
vis ramiau butu, kad yra susi
taikęs su Dievu.

Raminas Atgailos Sakra
mentas buvo suteiktas ikik kol 

vežėjas

<r

i sas palengva slinko snieguotu 
reigas, gavo progos atsikvėpti keliu. Kunigas davė iszriszima 
po nuovargio — Kalėdų ir jr tarė kelis paguodos žodžius: 
Nauju Metu szveneziu. Vaiku- jis nupasakojo kaip Betliejaus

• • « > f v • • a • 4 i • •ežiai buvo nudžiuginti prasto-j Kūdikėlis sziuo 
mis dovanėlėmis, : 
susirinko in maža
žalumynai dar vis kabojo ant I palaiminima be i

. (sienų. yU K k
ežiui pavogė puczka ir tasai su 'visa tai maste’klebonas po Mi-

asz gali prisek t.
Gaspadoris nrkli savo atga

vo.
Ne poilgam vienam

mis dovanelemi

st riel- sienu.

Na ka, — klauso (lakta- sekos vagi padavė pas ta sledo-
ras ar lengvai numirei

— Tai ve! — atsake žmo
gelis — mano boba da gyva ir striclcziaus.

Sledovatelis paklauso: — Ai
tu pažinsti szita puezka

ne nenusiimi mirtie!
— Hm! — suniurnėjo dak-

f

I
vateli, ir pasitaiko volei 
Žydui būtie už Judintoju del

tam

ir ar
taras, asz nesuprantu kas jojo likrai vrn l;li szifo .stri<-lcziaus. 

Ujužlaiko?
Tai praszau pono dakta- 

atejo sena Pleperiene, set...ro, atėjo sena i'ieperiene, sėdi 1 
szale lovos ir ne duoda numirt, 
ba ji pasakoje apie visas nau
jienas surinktas isz kaimo 
isz aplinkines...

vai!
vateli! asz tam pucku pažinsiu j 
nuo mažu mos, I 
mažiuku pistaletu.

ir

Nosinis Katamas ir Asthma 
arba Dusulis.

Muinieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuiis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik pųr
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrasta ir

I LIETUVISZKAS |
cSZOKIU ALBUMAS No. 1 J
> MUZIKE ARĖK NOTOS >
< DEL PIANO <

Kalėdų laiku 
senesnieji gi atėjo ant žemes savųjų atpirk- 

bažnytele; t i ir pagaliau, duodamas jam 
prižada at - 

Viena ryta anksti apie lankyti jo ligonine, atsisveiki- i n i i i f • ' •no.
Kunigas, in) i peš in savus ra

tus, nuvažiavo savu keliu. Va
žiuodamas jisai masto 
Dievo gailestingumą ir Iszgn 
nytojo malonumą, Kuris siuntė 
'ji szi ryta paguosti ir pagels
ti vargszui sužeistam,

važiuodamas 
vien-

apie
ii

Jis

PH1LADELHPIA
> SUBATOJ 1 SAUSIO
(Speciali* Treina* Pctnyczio* Nalcti

S I»z hzeis
c Shamokin...............................1:30
IMt. Carmel.............................1:30
I Girardville ...........................2:29
(Shenandoah...........................2:00
5 Gilberton...............................2:39
CMahanoy City (Preke $3.25) 2:49
> Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
(Pribus in Philadelphia.. .. 6:00 
S GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas 
/apleis Philadelphia 6:30 valanda 
(vakare , teipgi eis treinas 3:45
> popiet kurie norės ankszcziau 
Cgrižti namon. Tlkietai geri tik ant
> specialiszku ekskursiniu treinu in 
{ten važiuojant ir grįžtant.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.50

Ant Readini 0 ležinkelio

į 1(11 444414 » IDCIIIIV • -4 vz 4 1 < I O 4.14(4 1 kV j • 1 • A ai- 1 m ii • • 1 4 pats nunesziu taja gromata antIrs laiko saldainiu krautuve, * . , • 1 , •------ __ ---------  -----------

parduoda lotus, st ubas, maino 
farmas ant namu, insziurina 
viską, užraszo norintiems laik- 

pa rd uodą visokes

paczto nes tai yra labai svar
bi! — F.W.B

raszczius,
knygas, siunezia pinigus in vi
sas dalis svieto, parduoda lai- 

; vakortes, kaipo ir parūpimi 
i paszpartus ir elaviernastes. Ga
lima pas ji užmokėti bilas už
gaza, elektriką, vandeni ir tak
sas, kaipo ir iszraszo American 
Express money orderius ir žo
džiu patarnauja visiems visa
me. Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti.

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAĖANOY CITY, PA.

Preke - - • 25c.

LEHIGH PAVIETO ŽMOGUS 
KALBA

Herbert V. Oswald, R. F. D. 
No. 2, Allentown, Pa., sako: 
“Ka tik atsikratau nuo sun
kaus kosulio ir perszalimo ir 
tik viena bonkute Dr. White’s 
Lung Healer gyduole mane isz- 
gyde. Patariu visiems vartoti 
ta gyduole.

Galima pirkti aptiekosc arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnels apdarais, preke $1.50 

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

4

TURYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka -
GrieŽ Polka
Szvilpis Marszae
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
l'ade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
llolena Polka
Mojavas Vainikas Polka

Mojava Vessna
Raaluca Valcas

Augonele Polka 
f . 4 '

(Augonele Polka
S Ilgėjimas Tėvynės Marszaa 

| ? Lietuviu Vestuvių Polka
( Lietuviu Gnlopa^ ?
> Pijonkeles Valcas
( Lietuviu Gnlopaa
> Pijonkeles Valces 
c Pampilionas Polka

Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius

5 fjti

.i f
► I /

l>

aYz' »
Muzike afozku budu sutaisyta Ir 

t lengvai grajyti.
Preke au prUluntimu tiktai 75c.

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

t
||'
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sziu palengva
sniegu nuklotu keliu su 
arkliu. Nebuvo galima matyti 
ne gyvos dvasios. Staiga ark
lys nusuko in kelia retai va r 
tojama klebono kelionėse.
arklio nesulaiko. Tuoj pastebė
jo priesz save pamažu vežino ! Savųjų, kuriu atėjo in szi pa-

kada da buvolbiski greieziau ir pasivijo V 
tu. ' žinias buvo apdengtas stoi

gaspadin slodo-rS
jauti vežimą. pavažiavo

e-
apdengtas stora

.>1

S:

$

f-?.x:

|W

vienam
į......... ...................
sauli iszganyti.

Ambulansas nuvažiavo savu 
nelygiu ir nuobodžiu kidiu in 
ligonine. Kuomet 
vieta, gydytojas ir 
riiozesi iszkelti vargsza ligoni 
isz vežimo ir n u neszti ji in ma
ža ligonines kambarėli, — bet 
ligonis jau buvo negyvas.

atvyko in
vežėjas

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

I

PARSIDUODA NAMAI.
Du namai su visoms 

doms. Kreipkitės pas:
Lutz&Lesher Lumber Co.

1001 West Centro St..
Mahanoy City, Pa.(D.28)

vign-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS^ 

ST. CLAIR, PA.

A

KONGRESIENE KUR I NEBIJO DARBO.
Edita Rogers kongresieue isz Massachusetts turi pa

protį atlikinėti visa savo kancelarini darba be pagelbos sek
Mrs

retorkos. Paveikslas parode) jaja mimigrafuojant savo groma- 
tas ir kitokes korespondencijos.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziaustu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dsl 
laidotuvių, veaeliu, kriksziyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1X78-M.

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
322 8-th AVENUE NEW YORK, N. Y.

ITT
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Priima depozitus per laiszkus, moka 4%
Ii taupomoms sanskaitoms. Siunezia pinigus i 

Į pigiausiu kursu in visas pasaulio dalis.
Si Parduoda laiva kortes visomis linijomis.
I Aprūpina keleivius visais reikalais.

Pilnas informacijas suteikiam laiszkais.
Užrubežinio Skyriaus Vedėjas

A. B. STRIMAITIS
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