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TINKAMA BAUSME UŽ 
ŽUDINSTA.

Fort Madiison, Iowa. — Clay 
ton Van Doran, kuri sūdąs isz- 
rado kaltu už nužudinima savo 
paezios už tai, kad jam nepa
taiso paneziaku, aplaike ir tin
kama bausme. Dabar Doran 
turės dirbti moteriszkas pan- 
eziakas per visa savo gyveni
mą kalėjimo ir tas jam primins 
kožna valandėlė jo žudinsta.

PRADĖJO JAM ISZDYGT 
DANTYS.

Pleasant vii lie, Pa. — Morris 
Freedman, 83 metu pradėjo su
silaukt antra pora nauju dantų 
Apie szeszi metai atgal turėjo 
nusiduoti pas dentista aplaiky- 
ti netikrus dantis, o dabar 
pradėjo jam iszdygti antra po
ra tikrųjų dantų.

Z RNTKRED AT TRR M Ali ANOT CITT, PA., \ 
\PO8T.OtTICK AR NRC'ONh CLAHH MAIL MATTRbJ —, ,, , , , ■     į

VAGIS PALIKO SIDABRĄ O 
MAISTA PASIĖMĖ.

Binghampton, N.Y. — Ana 
vakara vagis insigavo in namu 
S. K. Daniels, bet sidabriniu in
du, kuriu rado užtektinai neju
dino isz vietos, tik surinkęs vi
sa maistu isz aisbuksio pasiėmė 
su savim palikdamas aut stalo 
sekanezia gromatelo:

‘‘Ne esmių paprastu vagim, 
bet mano szeimynu turi valgyt, 
o asz jau nedirbu keturis me
nesius ir tas mane priverto pa
siimti ka pas jus radau. Nern- 
gokite ant manes, juk jus turit 
daugiau kaip asz, o man .mals- I

i

APVOGĖ AUTOMOBILISTĄ 
NUO VISKO.

Media, Pa. — Važiuodamas 
automobilium ant Baltimore 
Pike plento, James Cormor, li
kos suh*iky4*‘- per tris nežino
mus vyrukus, kurie
skersai kelio su savo automo
bilium priversdami Cormer su
stoti ir inlipti iii ju automobi- 
....... ► . . .

sustojo

liu.Nuidlkn .J htio visu drapa
nų, paėmė 185 dolerius ir jo au
tomobiliu paliko ji ant kelio nr 
ti Oradyville. A t ėjas in mieste
li apsakė kas atsitiko, bet ban
ditai jau buvo nupyszkeju toli.

20 DOLERIU UŽ VIENA 
OBUOLĮ.

Baltimore, Md. — Netikėtas 
giliukis patiko bedarbi Juozą 
Burns, inžinierių, kuris radosi 
be darbo pusantro meto ir bu
vo priverstas pardavinet obuo
lius ant nlvczios idant iszmai- 
tvt savo szeimvnelia. Kokis ir (r
lai žmogus praeinant pasienio 
nuo stalo viena obuoli duoda
mas Burnsui bumaszka. Kada 
pamate kad tai buvo dvide
szimts dolerine bumaszka, nu
bėgo paskui žmogų norėdamas 
jam sugražyt, manydamas, kad 
padavė dvidcszimtine per klai
da. Nepažystamas paliepė 
Burnsui pasilaikyti pinigą ne
pasakydamas savo 
ir nuėjo tolinus.

Nepažystamas

pravardes

VAIKAI UŽDEGE VYGIA;
KŪDIKIS SUDEGE.

Lewisburg, Pa. — Szesziu 
menesiu senumo kūdikis Vil- 
bur Doru, sudegė ant smert de
ga neziojo vygeje kuria senesni 
vaikai uždege bovinantis su 
zapalkoms laike kada tėvai isz- 
ejo in miestą. 
giVžo namo,
gus ant pelenu o ir kudikis.

Kada tėvai su- 
vyge buvo Htidc-

MOTINA 12 VAIKU 
SUSILAUKĖ DVYNUKUS.
Huntington, Pa. — Pacziule 

Povylo Biddle, farnferio isz 
Warriiora Mark apskriezio, ap
dovanojo ji sudyynukais — sū
neliais. Biddle’iene yru motina 
dvylekos vaiku o dabar viso 
randasi keturiolika o su tėvais 
szesziolika. Vyriausias vaikas
turi 18 metu.

ft

tas yra daug brangesnis už jus 
sidabrą, nes parduot butu man 
per sunku, o paslėpti ji man ne 
atnesztu jokios naudos.—Acziu 
jums.”

Daniels
palikti maisto namie jaigu tas 
teisingas vagis atlankytu juos 
vela.

prižadėjo daugiau

SUKANDŽIOJOMOTINA 
MERGAITE IR SUŽEIDĖ 

PEILIU. ’ *
Fairview, N. C. — Draugu ve* 

Apsaugojimo Vaiku nuo Pa- 
” apskundė Jasper

už nesiuntima savo 10 
.) 

žve-
Mergaite 

motina ja

4 4

niekinimo
M a rti;
metu mergites in mokslaine,
motina taipgi, kad su ja 
riszkai pasielginejo.
pasako sūdo, buk
kandžiojo po rankas ir veido .r 
tankiai badydavo su peiliu in 
peczius. Mergaite likos patal- 
pyta prieglaudoja del vaiku.

V V
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Komunistu “Revoliucija” Greitai Apmalszyta Washingtone
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Minia Komunistu skaitliuja 300 susirinko prie Baltnamio 1 iksle užprotestavimo priQ-
bomboms ir komunistai

a*

MAITINA 38,000 SZEIMYNU 
KAS DIENA.

New York. — Miesto labda
ringi komitetai kas diena mai
tina po 38,000 szeimynu, kuriu 
vyrai ne turi darbo ir kaip ro
dos lyg pabaigai szio meto tu
rės maityt 50,000. Rockefeller!o 
dovana duo# darba del kokiu 
4,000 darbininku.

Nuo Panedelio pieniai papi
gino pieną ant vieno cento, per 
ka gyventojai New Yorke su- 
czedins apie milijoną doleriu 
kas menesis.

MOTINA DARBE, KŪDIKIS 
SUDEGE ANT SMERT.
Newark, N. J. — Trijų metu 

Mariute, dukrele Sally (IiUoš
ves sudegė ant smert per prie- 
žasti bružinimo zapalku. Kai
mynai iszgirde kliksnius mer
gaites subėgo ir užgesino liep
sna ant mergaites kuri baisiai 
apdege ir trumpam laike mirė. 
Motina sugryžus nuo darbo da- 
žinojo apie nelaime ir net du 
kartu apalpo matydama sude
gusi savo mylema kūdiki.

Du kartu
M. Rick-
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ISZEINA KAS UTABNINKA IB PETNYCZIAĮ
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant rišo meto f 8.0Q 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant rišo meto.

Laiazkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adraodl 
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VARGSZAS
MILIJONIERIUM

DAUGIAU NIEKO NE NORI 
KAIP TIK NAUJUS DAN

TIS IR LOPYS CZEBA- 
TUS TOLIAUS.

buk juju 
palikdu-

szais valdžia. Policija gretai iszvuike Komunistus su aszarinems 
verkdami• pasislėpė in skyles.

TURTINGA MOTERE SPY
RĖSI PASZELPOS NUO 

VYRO.
Chicago.— Magistratas Hen 

ry Sandusky, gerai žino kad 
mieste randasi didelis vargas 
isz priežasties bedarbes ir Inks 
taneziai žmonių sziadien 'ba
dauja, todėl susimylėjo ant 
Mrs. Vera Dungill’ienos, kada 
ji apskundė savo vyra už neda
vimu jai pinigu ant maisto.

Užklaustas vvras ar turi dar t
ha ir pinigu, vyras atsake, kad 
netipji ne cento ir nedirba jau 
konia szeszis meesius. O kada 
užklausė Voros ar ji turi ant ko 
gyventi Vera atsako kad turi 
33 tukstanezius doleriu.

Iszgirdes tai magistratas pa
sako kad tai užteks ant maisto 
ir vyra paleido.

susimylėjo
ill

r>

Priesz Veselka 
sau koja ir

NELAIMINGA VESELKA.
Phillipsburg, N.J. — Netikė

tai atsitikimai atsitiko priesz, 
laike ir po veseklai poreles AVil 
liamo Kochu.
uoszvis iszsilauže 
negalėjo pribūti ant svodbbs. 
Pamerge atsistojus ant krėslo 
nupuolė ir iszsisuko sau ranka. 
Uoszve eidama in skiepą, puo
lė tropais ir baisiai susižeidė. 
Keli automobiliais su svodbi- 
ninkais važiuodami pirma, 
staigai sustojo ir jaunavedžiu 
automobilius siisimusze. Kada 
p ra važi i uijant i s h u t om'obi 1 i s- 
tas sustojo paaukaut savo pa
geliai ir iszlipo isz automobj- 
liaus, likos sužeistas per kita 
automobiliu. Kada jaunave- 

bažnyezia, 
szir- 

dies liga ir veselka turėjo nu
važiuoti pus kita priezeri. — 
Gal jaunavedžiai turės gilinki 
gyvenimo.

važiuodami

Kada 
džiai atvažiavo in 
priezeris staiga apsirgo

va-

VAIKAI KENCZIA BADA, O 
TĖVAI TURI 16,000 

DOLERIU,
Kansas City. — Mykolą ir

Pa
in suda už varginimą

Mai(* Reinholdsai 
szaukti 
savo vaiku ir nedavimą prigu- 
linezio iszauklejimo. Jau nuo 
keliu menesiu vaikai neragavo 
jokios mėsos ne kitokio sudru- 
tinanezio maisto kaip tik ma- 
lasa su duona ir bulves. Rein- 
holdsai turi turto verties 16,- 
000 doleriu. 'Turtas randasi po 
valdžia moteres, kuri yra labai 
skupi, o norints turi kėlės kar
ves, bet vaikams pieno neduo
davo. Sudžia paskyrė adminis
trator! kad turtą paimtu po sa
vo valdžia ir prižiūrėtu geriau 
vaikus.

likos

RANKUTES

Isz Vėsu Szaliu
BOLSZEVIKU

VAIKAI

100,000 VAIKU BASTOSI 
TĖVU PAMESTU DĖLTO 

KAD NEGALI DUOTI 
JIEMS DUONOS.

4'

PASTATE SLAISTA ANT 
VAGIU PATI LIKOS 

UŽMUSZTA.
Freeport,’ N. Y. — 

vagys apvogė namu
show, ir ant galo nutarė žmo
gelis pastatyti slaista su kara
binu ir nubausti naktinius nie- 
kadejus. Taja diena jo pati isz- 
važiavo automobilium su sve- 
eziais pas savo motina, nieko 
nežinodama apie parengta 
slaista del vagiu. Kada sugry- 
žo vėlybam laike ir atidarė (tu
ris, szuvis puolė ir perėjo per 
moteres szi rd i. .

apie

MOTINA IR DUKTERE NU
SKENDO SENAM 

BRUSTE.
Hazleton, Pa. — Mrs. Juzo- 

fiiUivFlain isz Sliopptono,
žinodama isz Jlazlotono su dūk 
teria Mayrettn, Chevrolet auto 
mobiliuja, patiko jaisias baisi 
nelaime. Kolos buvo apszales 
ledais ir nuslydo nuo kelio in 
sena hrusta kuriamo radosi 
dvideszimts pėdu vandens. Abi 
stengėsi iszsigauti isz brusto, 
bet pakol pribuvo pagelba pri
gėrė. Stoitino policija isztrau-

nekarta valga

KOMUNISTAI IR BANDI
TAI ISZSKEREDE 20,000

KINCZIKU. 1

Honkow, Kinai. — Aplaiky-, 
tos žinios isz Hupeh provinci
jos daneszn, buk kiniszki ko
munistai ir banditai iszskerdo 
20 tukstanezius kiniszku ka
reiviu. Tcipgi apiplesze ir su
degino daug tavoriniu laivu 
ant Yangtze upes.

I

ROSIJOI RANDASI 2,800,000 
ŽYDU.

Ryga. — Pagal soviatines 
Rosijos apskaitima tai Rosijoi 
randasi 2,800,000 Žvdu, isz to-randasi 2,800,000 Žydu, 
jo 21 procentas yra virszinin* 
kais, 2
21 procentas amatninku ir S 
procentas ūkininku.

5 procentas darbininkai*

V

Žinios isz Lietuvos.
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NUBAUDĖ REDAKTORIŲ 
UŽ LIETUVOS UŽ - 

MUSZIKA.
apygardoj 

atsakomojo 
redaktos.

o kal-

Rymas. — Giuseppe Manto- 
vani sziauczius, ir jojo pati, 
abudu turinti po 40 metu, ana 
diena aplaike žine, 
dede mirė Amerike I
mas< jiems szimta tukstaneziu 
doleriu, ka padaro milijonus 
lirų Ltalijoniszkais pinigais. 
Pirmiausia už tuos pinigus in- 
taisys sau netikrus dantis, ko
kius geide turėti jau senei, bet 
ant to neturėjo pinigu.

Metas atgal, kada jojo skle- 
pukas, kuriame sziaucziavo, li
kos užlietas per vandeni, konto 

bet kaimvnai
jeis nesirūpino, bet nuo kada 
pastojo turtingu, visi ji dabar 
guodoje ir juos suszelpti, bet 
Alontovanai atmete juju prie- 
telyste ir ne nori ne vieno pa- 
žyti. Giuseppe sako, kad ir ant 
tolinus lopys czeverykus 
tuom bus užganadytas.

I*orele turi viena sunu mažo
je parapijoj I rino. 
užklausta, 
num, tai tėvas atsake, 
ant tolinus pasiliks kunigu, 
Į)akol ji neapdarys vyskupu.

n

d

Ryga. — Rygos 
svarstė 

Socialdemokrate
teismas
4 4

vyriausybe, kam szi 
Lietuvai einigranta.Kada j uju 

k a padarys su su
kati ir

Izvies- 
sovietu sa-

K.vga, 4 i

I 

amžiaus nuo

? f

riaus byla, kurioj jis Iruv 
t i namas už st raipsni, puolusį 
Latvijos 
iszdave 
Misiuli.

Misiulis, kaip žinoma, Lie
tuvoj užmuaze )M)licininka ig 
buvo pabėgės in Latvija, 
cialdemokrats”
nepagtista vyriausybes puoli-, 
ma nubaustas 
kalėjimo.

“So- 
redaktorius už

4
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14 LAIVORIAI UŽMUSZTI * 
PER EKSPLOZIJE — 

LAIVAS NUSKENDO 
Lorient, Erancije. — Laivas 

Florence, ant kurio radosi 
daug sprogstanezio materijolo 
du nuo kares ir kuris buvo pu
siau paskendęs arti salos Ilo
nai. Laivas Arliglio pribuvo 
ant vietos idant t a ji materi jo
in iszgaut isz laivo ir laike dar
bo kilo eksplozije kurį užmu- 
sze keturiolika laivoriu o sep- 
tvni mirtinai sužeisti.

2 sanvaitemi^

Mask vos 
tiju” praneszimu, 
jungoj sziandie yru (Jaugiau 
kaip 100 tukstaneziu vaiku, 
kuriuos tėvai pamote, negalė
dami ju iszmaitinti.

Būriai vaiku,
8 iki 14 metu, palike kaimus 
bastosi in miestus, tikėdamies 
ten rasti kur prisiglausti per 
žiema. Vaiku namai yra per
pildyti ir policija kasdien 
aresztavoja mažus alkanus pa
bustas už vagystes.

Pagal “Izvestiju”, , 
kimo komisarijatas atkartoti- 
nai reikalavęs instrukcijų, kur 
dėti vaikus, 
niudse keliaujanezius be bjlie- 
i u.

Benamiams vaikams jau yra 
insteigta koncentracijos sto
vyklų, bet kaip sako, daugybe 

’ vaiku mirszta jose nuo ligų Ir 
del stokos maisto.

v

Izvestiju susisie-

4

ISZBADE SENAI MOTEREt 
AKIS IR SUSZAUDE.

Latvijos pasienio sargybi* 
ninkai, ties Linava kaimu su* 
cine senu moteriszke, kuri sa
kėsi norinti pereiti siena ir ei
ti pas savo gimines gyvenau- 
ežius Latvijoj. Sargybininkat 
buvo priversti pabėgėlė
žinti, nežiūrant, kad ji skun* 
dėsi, 
ventojai suimti ir isztremti m 
Archangelską,
gryžtant per siena, 
sovietu padienio sargybiniai Ig 
iszklausineje iszbadc jai akis 
ir vietoje suszaude. Latviu sar
gybiniai tokiu pasielgimu la* 
bai pasibaisėjo. i

Penkių 
farmerio

MERGAITES 
NUKIRSTOS, TĖVAS SU

LAIKĖ KRAUJA LAI- 
KYDAMS RANKUTES 

RANKOSIA.
Drrisvilile, Pa. — 

metu Ella
Danieliaus Schraedor, bego pas 
tęva praszyti ji ant piet. Tėvas 
tame laike dirbo su maszina 
ant lauko ir nepatemino kada 
dukrele prie jo atbėgo, 
tada pajuto kad kas atsitiko, 
kada iszgirdo baisu,^ kliksma. 
mergaites. Nuszokes nuo maszi 

paregėjo savo dukrele gu-

dukrele

su

ir tik

uos, 
linezia prie masziuos be ranku- 
cziu. Buvo nuplautos lyg alkū
nių? Mergaite butu mirus nuo 
praliejimb kraujo, bet levas 
pagriebęs rankutes iii savo ran 
kas ir laike jas suspaudęs pa
kol nepribuvo daktaras, kuris 
padėkavojo levui už greita pn- 
gelba savo dukroliai, nes ki
taip butu mirus. Mergaite pa
sveiks.

BOLSZEVIKU VAIKAI NE 
GALI LANKYTIS IN 

BAŽNYCZIA.

Washington, D. C. —

1

Mrs. B. 
F. Manpin, laikrasztininke, ku
ri neseniai sugryžo isz Rosijos, 
apreiszkę czionais ant susirin
kimo labdaringos (Irauguves, 
kad vaikai lyg asztuoniolikos 
metu negali lankytis in bažuy- 
czias Rosi joj, nes tiesos rustai 

R usiszk uosia 
H A

tai uždraudžia.
ke karuka, bet abi moteres jiui mokslai lieso mokina vaikus ko

voti prieszais visus tikėjimus.buvo be gyvasties.

suimtus trauki-

PERMAINE MIRTIES 
BAUSME DEL PEN

KIŲ INŽINIERIŲ.
* f F

gra*

buk visi jos kaimo gy*

Motej'iszkei
ja suėmė

No- 
por 

senn-

TRŪKIS PEREJO PER KŪ
DIKI, BET LIKOSI 

GYVAS, 
y 
Zurawnica, 

rints visas trūkis perėjo 
asztuonioli'kos mėnesiu
mo kūdiki, bet jam nieko blo
go neatsitiko. Mažiidelis nus
linko ant geležinkelio ir bovl- *
uosi terp sztangu neprijausda- 
mas jokios nelaimes, kad sztai 
atbėgo trūkis pereidamas per 
vaiką. Kada inžinierius sulai
ko truki tikėdamasis pamatyti 
sumalta vaikuti, tasai atsikėlė 
iszt rauke rankutes, melsdamas 
kad ji paimtu.

DREBĖJIMAS ŽEMES SU
NAIKINO J283 NAMUS.

Tokio, Japonije. — Ta inane 
drebėjimas žemes sunaikino 
283 namus, ir užmusze 14 žmo- 
niu. Drebėjimas žemes tęsęsi 
per 1.8 minui u. IR odes yra mil- 
žiniszkos. Tolimesniu žinių ikz 
ten trūksta,

i
r

Moskva. — Penki žymus Ru- 
siszki in'žinieriai kurie buvo 
nusprensti ant suszaudymo už 
suokalbi prieszais valdže,' szia- 
dien džiaugėsi kad jiems avig- 
szcziausiais tribunolas permai
no bausme ant deszimts metu 
in kidojjma, o tiejei trys, ka 
likos nubausti ant «
metu, aplaike asztuonis. 
prižadėjo darbuotis ateit ije 
del labo savo tėvynės ir•sovia
tines valdžios.

SUŽEIDĖ ŪKININKĄ.
Spalifi 27 d. Ve.

iti ii

deszimts
Visi

35 STUDENTAI UŽTRUOIN- 
TI PER SRIUBA.

■ Bomhiiv, India. — 
szimts penki studentai Londo-

Dusetos. — 
versiu kaime nakties laiku ei* 
na n t gulti in daržine buvo už* 
pultas ūkininkas Balys Apuo
kas sunkiai in galva sužeistas* 
Ta paczi ūkti sužeistąjį nuve
žė Dusetu autobusu Rok isz k lot 
ligoninėn. Iki sziol guli be sa* 
mones ir jam iszimta vieiuf

i

0

ir jam iszimta 
I I *

Sekant szi invyki Alicija su*
no misijos mokslainojo, Erode, ome szioūkininkoIcjnetu pus*

Trisdo-’ akis.

Madras, mire vienas po kitam 
o penkiolika mirtinai apsirgo, 
valgydami sriuba iii kuria ln- 
puolo driežus nuo kurio sriu
ba užsitrucino ir visi mirė.

Daug žmonių mirszta Indijoj 
nuo visokiu kirmėlių ir driežu 
bet szis yra pirmutinis atsiti
kimas, idant gerai užlnikytoja 
priglaudo jo atsitiktu szi tok i s 
atsitikimas.

|i
■

bernį Bali Knvaliauska, kuria 
kaltinamas, kad sužeidė Apuo-» 
ka jo žmonos priklbetas. Neą 
pusbernis su Apuoko žmona tCU 
rojęs meiles santykiu. Del to 
jie sulaikyti ir pasodinti Zara
su s. d. kalėjimo.

Balys Apuokas iszsilavine® 
ūkininkas dirbo kooperacijose 
ir buvo Dusetu pieninos ir var
totoju bendroves buhalteris.

4
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Kas tai gali būti do au- 

gitole? — klausinėjo prits save.
Bet da daugiau nušifttobejo 

kdda. sugryžo namon ketvirta* 
viikara ir paregėjo savo augno- 
le puikiai židinezia. Buvo tai 
puikios mėlynos rožes kokiu da 
savo gyvnsti ne buvo regujas.

Kvapsnys, nuo ju buvo po« 
visa aplinkine, o kas natvat- 
niausiu jog buvo be erszkeczi*.^ 
ir pa.szatike su džiaugsmu:

— Nn, tai turėsiu puikia 
dovana del karalaites^ o rytoj 
josios mrdlives.
Persimainymas Otono Ir Apsi- 

paeziavimas Su Karalaite.
Atsikclias (Hunas ant ryto

jaus anksti, nuskynė puikus 
rožes, padare puiku bukietą Ir | 
nunesze in palečių.

Visi kunigaikszczei
I susirinkt! ant kiemo pa loci aus, | Skaudėjimo ir t. t. 
puikiai pasirėdė in szilkus ii 
banezius ginklus

iAr-gi jnu'mnn not>a«i- , 
. 4 ‘ piniginegj vęr P. 

szonlkes kal’oiviamH..

MANO DRAUGAS 
KURAITIS

* Į
Mama iszšiunte mane su kio- 

mininko sunumi, jau suaugu
siu vyru pasivaikszczioti. Gi 
pusiaukelojo prie vienos kran
tu ves, žiuriu — vežimėlis Ir 
girdžiu vardu mane szaukiant. 
Gi žiuriu—Kuraitis, mano mo
kyklos draugas, visas iszpra- 
kaitaves, linksmas, 
ryszuliu ant pecziu.

žmogus 
planska duoda, 
sza, tik nesza 
savo tėvo krautuvu ir skubiai 
krauna.

Ka tu ežia dirbi, Kurai
ti? —- paklausiau.

— Pats matai,

i;
; i STEBUKLINGOS 

S-EKLOS
■ ■ ’ • - -

Nulindęs Piemtio.
Kitados buvo karalius, kuris 

turėjo puikiu dukterų

seks baigti!didelė geradojysto kaip del ku- 
riti szeimynu kur nesiranda ki
tokio turto kaip tiktai vionatl- 
nelo karvuke. Bet pas Indusus, 
Indijoj, karve likosi pakelta in 
dideliu garbe. Karve del ju yra 
szvontiuybe, o garbe kuria ja 
apsiaubia, yra tail) didelė, kad 
no karta pakyla didelis maisza- 
tis, jaigu ja kas paniekina.
t Viena diena mieste Kalkuto- 
ja laike piot, atsigulu karve 
ant vidurulyezios tiksle atsil
siu. Vienas isz josios szlovinto- 
ju pavieszino ja saldumynais, 
o ji matyt buvo isz to labai už- 
ganadyta. Krutėjimas ant U įv
oži os sustojo ir visi szalinosi 
nuo josios ant kaires ir deszi- 
nes puses ir niekas nedryso jai 
perszkadyt atsilsiu, o ludusai 
niusze su kaktoms in žeme aut 
garbes paszlovinimo. Ant galo 
kada karve pakilo, likos nu
vesta in (varta, kur likosi gerai 
iszmazgota ir aprūpinta pasza- 
ru.

o
• • viršaus 50 metų 

amžiaus
-J *

I

auksiniai laikai*’! 
septyni milijonai

Amerike 1 
jaigu arti 
žmonių randasi 'be darbo. Del 
tuju nelaimingu Kalėdos 
apverktinos.

Valdžia nutarė iszleisti 25 
milijonus doleriu ant pradėji
mo visokiu darbu idant duoti 
tiems bedarbiams szioki toki 
užsiėmimą, bėt lyg sziam lai
kui tuju milijonu neiszleidžia.

Badai senas milijonierius Jo
nas D. Rockefelleris ir jojo su
nns paaukavo viena 
dolieriu komisijai New 
ant suszelpimo vargszu. 
misijos tikslu yra surinkti nors 
szeszis milijonus doleriu kad 
duoti darbus nors del 20 tilks- 

žieina.
su

i 4

bus

milijoną 
York 
Ko

per

vardu

koks

vežimėlis

su malknl
, Vežime 

glebiais 
o jis tik

tas malkas ln

jam
nu-

K rJau

<<
. Kas ežia dar 
veršZeilikiu ?”

” Ai,aiv
Kava iszbhgo! suriko, szoko 
prie krosnies ir nuemo nuo ug
nies kriviui. Tr kava reikia Wlo. 
ket virti. Palauk, tuojau ma
na ai niineszim. Ji tavo pama
tys ir labai apsidžiaugs,
visa sanvaite nesikelia isz lo
vos. Ašz vis pirsztu nudegu su 
szituo kaviniu.. 
pasakius po
Ka norėjau, bot pamirszau.*.. 
Eiva mamos pažiūrėti!

Incjome in kita kairibariuka. 
Kurni ežio motinA. gulėjo, gal-, 
va balta skara apriszta.

— Sztai mama, kavos, 
tarė Kuraitis , duodamas 
puoduką. —
mokyklos draugas.

•—- A ! — prabilo ji 
uitis tamsta lankai ?

Kuraitis pataisė priegalvi ir
pridėjo

0 sztai

I

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
žiedą jau-

taneziu bedarbiu 
Lyg szioliai komisija jau 
rinko $4,136,500.

Randasi ant svieto

—. atsuko 
man vilkdamas malkas, — pa
mokos mokausi.,. t

Asz nusikvatojau, o ju šaky-

visokiu 
knygių bet mažiausia ant svie
to knyga randasi Italijoj, kuri 
yra nedidesne už žmogaus 
nykszczio naga. Josios ilgumas 
užnesza Jvi penktos dalis colio 
turi 266 lapus. Ant kožno lapo 
randasi devynios eilutes 
kožnoja eilutėje randasi nuo 95 
lyg 100 litam. Spaudinta 1613 
mete.

•Antra mažiausia knyga yra, 
apraszymas apie kelione 
taus Danta in pekla “Dante ln 

Toji knygute turi tik 
dydžio,

nedidesne

o

poe-

Pterno .
viena coli
taip mažas Ii taras, kad tik per 
padidinanti stiklą galima ja 
skaityti.

Vatikano
ranasi Žydiszka biblija už ku
ria Amerikoniszki Žydai pa
siūlė popiežiui tiek aukso, kiek 
toji biblija svėrė 

tukstanezin

turėdama

galima

mi ėst e — Ryme,

Nekurie nesavžiningi dakta
rai nuluptu nuo žmogaus ir 
skūra už savo patarnavimu, jai 
toks daktaras pareikalautu 996 
dolerius už viena dantį, tai ne 
tankiai taip atsitinka ir aeziu 
Dievui kad ju retai kur atsi
randa. Szta SI. Paul, Minri., ap
skundė elektrikine kompanija 
ant tukstanezio doleriu už isz- 
muszima jam danti .Toliu Tay
lor Dyke. Sudas pripažino jam 
996 dolerius ir sutiko pataisyti 
sunaikinta setą dantų. — Jai
gu lai butu buvęs 
musu

vienas isz
Jonuku ar Juozuku, tai 

mažiausia butu aplnikes... pen
kine.

4 4

— tai vra • 
szimtus tukstanezin doleriu; 
bet popiežius nepardavė. 9

Da brangesne knyga nori ui s 
neturi tiek svarbumo, yra isto
rija kares Suv. Valstijų už už

kuri kasztavo 
apie tris milijonus doleri u. Ar
ti puse tos sumos iszduota ant 
atspaudjimo ir aixlar^mio jos o 

iszduoti ant 
ka surinki- 

nejo ir suraszinejo visokius at
sitikimus apie kare.

Lietuviai ir turi brangiu kny 
gu ir knygucziu da nuo savo 
dieduku ar padovanotas 
mylemas ypatas tėvynėje, 
ypatingai maldaknyges, kurios 
szidien guli kur ant lentynų 
nuplyszia ir be apdaru. Argi ne 
geriau tokias knygs prisiunsti 
in redakcija kur jum bus pui
kiai aĮ>darytos ir da užtektu 
del justi antikų ant atminties. 
Brisinnskite savo senas knygas 
sziadien in redyste o bus apda
rytos užganadinaneziai.

• ~ - ■■

Ant užklausymo tūlo žmoge
lio, kas tai yra laikrasztis, tas 
atsake saviszkai, 
dzūkas:
Inas:
“Gaziecu macyc, tai yra kaip 

džieszra: prikmiszei in ju džio
vite žino kan ir už gerus pirii- 
gus pardubdzi. Rikdaktoris tai 
kaip tam bueziris: cik tasai tu
ri tnnnpuci razttmo, tai in ti 
doszru nekimsza v įšoku sciar- 
vu cik geru mosu. Tas ku ei ne
turi jokios aidukacijos ir su- 
manianijos, tai kimse prikims- 
ei visus savo gazietu visokioms 
sciarvoms, ka žmonys j u nebe
tikai to, ba nedinka del skaity- 
mo o ir negardzi.”

Argi neteisingas iszreiszki- 
mas savo nuomones to prasto 
žmogolioj 

/* e
lt1 F*' 

di“

priklausomy be,

likusioje pinigai 
algų tuju žmonių,

per
o

o buvo tni
Sztai jo iszaiszkini-

4

1
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Gal ne visi žino kas 
Boil-o”.

4 i Boil-o ) t

tai v ra

vra tai nau- 
jusias iszradimas nuo kada už
ėjo prohibieja. Anglikai 

Boil-o
u z

jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nč vienas vyras ar moteris —. 3 lr 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš-

- * >1 •

Felicija.
Būdama puiki ir geros szir- 

dies, daug kunigąikszcziu sten
gėsi ja gautu sau už priezia ir 
f me mierija pri bu Vi nėjo isz to- 
lymn šzaliu, nes knhigaiksz
czi ufc Felicija pakrato galvele 
ir kožnarn atsakinėjo savo szir- 

t. ' : į *
karaliene jau 

labai geide 
idant; ju vienatine dūk riti ko ap 

No 
galėdami prispirt ja ant apsi- 
vyriavimo, davė jni tokia rodą: 
kad prižadėtu tani savo szirdi, 
kuris atnesztu geriausia dova
na

a

d i ir ranka.
Karalius su 

pradėjo senst ir

jai ši vyri uotu priesz ju smert, 
mano

. 14

ligo-

d teina ute

buvo

ta man rimtai. Pasiėmęs glebi, apklota už jos strėnų,

kito glėbio,) 
kuriais veiksmas

jis eme eidamas kartoti:
“Veiksmo žodžiai kaitomi 

skaieziais... ■skaieziais iįl as
menimis (meto malkas žomen 
ir eme jas krauti), veiksmo lai 
kais... laikais... (ir vėl gry- 
žo prie vežimo, 
sakymais,
reiszkiamas...

Tas mums buvo kaip tik ry
tojuj, isz gramatikos užduota.

— Ka bedaro?! — tarė jis.
— Naudojuosi valandėlė.. Tė
vas su pardavinėtoju iszejo sa
vo reikalu, motin serga — tai 
paežiam tenka krauti. Tuo tar
pu gramatikos mokausi. Pa
moka paini, bu galo paini isz- 
mokti...

Tėvas sakėsi gryszias li
gi septynių

kuriai patiktu
varduvių diena ir su tuotn ap-

malku in krosui, nuo 
kate nuvijo.

— Ar nereikia dar ko tau, 
mama ? — paklausu jis, imda
mas isz jo puoduką.

— Ar ėmei vaisto ?... Malkas 
suvertu. Keturioms, kaip sakei
jautena užkaisiu. O kai ateis jai. 
prekininke su sviestu, jai szi- 
tuos asztuonis auksinus atiduo

kamodos sivyriuotu.
Felicija prižadėjo ir sutiko 

ant to. J’uojaus ievas apgarsi
nsno po visa karalystė, irtuoju 

visi kunigikszcziai nusidavė in 
visus krasztus svieto 
dovanu, kurie paliktu Felici-

Nesirnpink, 
kaip reikiant.

Dėkui tau, sūneli
Vangszas,

siu. viskas eina

; | į. 
viskuo

jeszkot

pasaka apsireiškiančio 

negali būti vikriais, jaunais 

tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expcllerj su In
karo vaisbažcnkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Lininicn- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylč 
urnai nepalengvindamas visokią 

a « • • %. V < _ • • _ ►
Reumatizmo, Galvos

Pain-Expcllcris su Inkaro vais- 

jitną ir sustingimą iš girgždančių
i 

kitas to nepadarys!

ly nuo 1867 in etų.

skausmų, kaip tai Ncurajgijos, 
Neuraičio, r

v bažchkliu tuojaus išima skaudė-
o koznas lai- ,r sustingimą iš girgždančių 

ko rankoje dovana tikedamie- Į sąnarių ir muskulų, kaip niekas

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70č.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expel1erj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikclsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 4 « ‘ . •• M < • J. _•_
kad buk scnstalc. Apgr,—No. 90A

ii
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si jog aplaikys jaja už paezia.
Tarnai užtrubino in trubas, 

padėjo Į)uiku divona ir atėjo 
karalius su savo dukterų.

I)a niekad t ei p karalaite 
puikei ne tezrodo kaip szian- 
dien, o kunigai'kszczei pradėjo 
kuopintis aplinkui su savo do
vanoms,

——• /i i u re k

1

Rytmety atsikclsite
i 

juoksitės net iš tokios minties,

Tame laike gyveno netoli I 
palociaus piemuo vardu Oto
nas, kuris iszgirdos apgarsini- 

nuliudo labai, 
szi rd ingai kuni- 

, bet ne 
dryso ne dirstelėt iii josios mei
lu veidą būdamas tik pieme
niu. Dūsavo per visa diena, nes 
labai geidė nusiunst kokia do
vanele del karalaites, jaigu tu
rėtu sziek tiek pinigu,ant nu
pirk i mo dovaneles.

Pusėjimas Stebuklingu Seklu. 
. Kada vieiiia diena sėdėjo nu
lindęs savo grinczeleje prie sta 
lo, valgindamas prasta valgi 
kuris susidėjo isz duonos ir sū
rio, staigai pasirodė ant slenks- 
czio mažas žmogelis, 
barzda ir ži'banėziom juodom 
akimi. Dirstelejas ant Otono 
isztare drebaneziu balsu:

O BUI

laike o kožnasszauke:
__ k ant mano! Ir ma

no! o kožnas mete in kojas ka
ralaites savo dovana.

—• Ar tai viskas ? —paszau- 
ke karalius.

— ’ Da ne, szviesiausias ka
raliau. Da randasi kokis tai pie 
niuo su dovana, — atsiliepe 
juokdamasis vienas isz 
liszku tarnu.

Kada Otonas prisiartino su 
savo dovanele, net susilaikė sa
vo kvapa, matydami mėlynas 
rožes, kokiu da savo gyvas!i 
niekas ne'.buvo mates. •

; — Oh! paszauke karalaite
Felicija, nusistebėjus. — 
tai puikiausia dovana isz visu! 
Ir prisiiftrtinus prie Otono p.i- 
eme ri^žes su nusiszĄ’psojimu.

i — Kas tai žeiiklina ! 
szaukek užsirustiiies karalius.

1 — Tai ženklina, jog dova
na priimu o su ja ir vyra sau 
iszrinka u, 
žodžius, pasilenkus prie Otono, 
pa'bucziavo ji in kkkta.

I Vos (ai padare, stojo priesz 
juos puiki deive, kalbėdama: 5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 

j — Tavo meile perina i ne pa
vidalu szito jaunikaiezio! — da 
lypstedama su 
kuris tuojaus 
vargingo piemeniu ant puikaus 
kunigaikszczio, puikiai jiasire- 
dusio in mėlynus ir auksinius 
rubns.

— Gerai sau iszrinkai, ka
ralaite,’— kalbėjo deive, — te
gul tosios mėlynos rožes aine
sza tau gilinki! Su tais žodžiais 
isznyko taip staigai kaip pir
ma pasirodė.
Tada su dideliu putymu trin

iai, karalius apszau'ke vyra sa
vo dukters, kalbedamas susirin 
kusiom žiuoniem, jog isz prie
žasties artinunezios svodbos 
savo dukters Felicijos su kuni
gą ikszczi u Mėlynu Rožių svod- 
ba trauksis per tris dienas per 
visn jo karalyste.

— Tegyvuoju ilgai jauna 
karaliszka pora! — szauke žmo 
nys. — (Jrra! urrti!

Taip tai buvo užmokėtas ge- 
raszirdingas piemuo už prieini“ 
ma senelio ir gyveno linksmai 
ir ilgai su savo patogia ir mei
lia pacziule.

f Reading^4
o

mu karaliaus
Mylėjo jisai
gaikszcziute Felicija

! Įj nes

k a ra

Sztai Pigi Ekskurcija
IN NEW YORKA $4.00
Nedelioj 14 Decemberio 

Specialia Treinaa Subatos Naktį
Shenandoah ......................  12:35
Mahanoy City........
Tamaqua ..............

... 1:16 
.. 1:45

In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj, 21 Decemberio

In PHILADEtPHlk $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c virsziaus

IN NEW. YORKA $4.00
Ketverge, 25 Decemberio

nOWH inwik——» MWNMMMVMB' W—I........ . H Ml •

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykito pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

ir atsiskaitysias 
tuomet su tamsta, — tarė jis, 
kalbėdamas su manim, in tube-

- - • * • • M *» *

šauti ratuose žmogų.
Ratai nuvažiavę
— Užeik pas ijius iri krau

tuve — tarė Kurųitis.
(nejau. Tai

alkos krūvomis

pa- 
“ isz

sake ji. 
reikia tau suostis!

Jinai mane cukraus gabalė
liu pamylėjo. O Kuraitis savo 
levo fotografija, man parodo. 
Veidas lygiai toks pat, kaip sū
naus ir tokios pat žvitrios akys 
taip pat: linksmai szypsosi.

Sugryžome in virtuve.
— Aa, atsiiminiau! — 

szoko Kuraitis ir prirasze:
odos dirba dar pakinkius rėk
liams.” Kita pabaigsiu szian- 
die vakare; stoviniuoti lygi isz- 

, naktu rei’kes. Koks tu esi lai-
Ipusį kambarys. 
1j, Jyszuliais su 

krautos; kampe sfrarstykle-s.
- - Sziandie protarpiais te

galinu mokytis, — pradėjo 
Kuraitis.

— Sakinius buvau beraszcs 
pirkėju atėjo, 
ir vėl raszyti, 
atvažiavo.

valgindamas
Yranezi-

♦ >no jo kas lai yra 
sziadien kone visi žino 
aeziu Lietuviams.

Xemanvkito kad tai kokis 
naujas valgis ar zupo dinePke- 
ne, kuri labai patiko Anglikiu- 
se, o ne! Yra lai vi ryt a munszai 
lems ypatingai, kur randasi ap 
sigyven ushi Lietuvi u. Nekurios 
Amerikonkos taip nusilaka tuo 
Boil-o kad reikia jaises 
mimo. Mat g 
žino kvailiukes kad 
greieziau 
lia.

‘ ‘ Boi led whiskey ’ ’ t rampai 
praminė ant “Boil-o” ir sztai 
tau naujas drlnksas kuris 
Amerikonkoms labai patiko!

4 4 bet
k a

tai

vežti
o neužute saldi

iszviryta
užmusza ne kaip ža-

Boiled whiskey
“Boil-o 
drinksas

1 *

(lerai pasako tūlas žmogelis 
kad W’ashiugtonas paliuosavo 
Amerika nuo nelaisvos Angli
jos jungo, Linkolnaas paliuosa- 
vo ui gorius isz nelaisvos, o pre
zidentas llooveris paliuosavo 
darbininkus isz darbininkisz- 
kos nelaisvos... todėl sziadien 
Visi Ii uosi nuo darbo.

*
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
331W. Centre St., Shenandoah, t*a.

Nulladtmo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime, Pa-

v

laidojimą atliekam rūpestingai
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Glrardvilles
I

tarnavima tai meldžiu man tele-
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu ln deszlmts '
mlnuĮu,, «r Boll 87»,• Bell Teltfyįa, 878

mokytis,

Ka 
kad dabar

asz 
butu

I

Buvau beimąs 
malku vežimas 

Dar ryta teko du 
kartu in malku turgu subegl-
neti. Visai nusivariau p no ko
jų, ir rankos sutino, 
pradecziau, 
paiszymu pamoka?. ..

Jis pasiėmė szluotelc ir ome 
lapus, sziaudus szlavinoti a'k- 
menn asloje.

Bet kame gi tu, Kuraiti 
paprastai mokaisi? — 
moja u.

—• ŽinOma, tie ežia

pasido-

, at
sake. — Kiva pats pažiurusi!

Jisai nusivedė mano in maža 
kambariuku už krautuves. Tas 
kambariukas buvo ju virtuvo 
ir valgomasis; kampe stalas 
stovėjo su knygomis, saSiuvi- 
niais ir pradėtu raszto darbu.

-— Sustojau kaip tik su an- 
, — tai’ė jis

Isz odos dirba įtUtu- 
dabar pridėsiu

M

truoju atsakymu 
man. — “ 
va, petneszas, 
“lagiiminus.

Ir pasivilgės pluiikHhlb eme 
ta žodi raszyti gražiai aiszkiai.

—- Nieko nėra? — pasigir
do balsas isz krautuves.

Atėjo pirkėja.
—♦ Yra, — atsake Kuraitis, 

Iiriszoko, at svėre ko reikėjo pa 
omo pinigus, nubėgo iri kita 
kampa nžmokesnio inbaszyti in 
sąskaitų knyga, ir gryŽo vol 
in snvo vieta.

mingas! Tau yra laiko moky
tis, ir vaikszczioti!...

Vis linksmas ir žvalus, kaip 
ir pirma, 
malkine,

sugryžo Kuraitis in 
pasidėjo ant

plauska ir einu pinuti.
— (’zia tai tikra gimnasti

ka! Noriu, kad ligi tėvui ne- 
gryžus visos malkos butu su- 
piustylos. Jis džiaugsis. Viena 
tai nelaime — papiaustes nege
rai raszau. Bet ka darysi. Mo
kytojui pasakysiu, kad reikėjo

• 'f

Svarbiausia, __
mama' pasveiktu. 

Sziandie dokui Dievui jai go
riau. Isz gramatikos pabaigsiu 
mokykis rytoj po gaidyksteS. 
Ee, ir vėl vežimas ir 
Vadinas, in darbai...

Vežimus sustojo priesz krau
tuve. Kuraitis iszbego, apio ka 
vežeju pakalbėjo ir sbgTyžo.

Dabar jau nėr kada man su 
tavim kalbėti! Lik sveikas. Li- i
gi rytojaus! Sveikas aplankus. 
Linkiu tau linksmai 
vai'kszczioti. Laimingas!

•r. i •• i

dirbti. 
vokiau

i

ožio

kad tik

malkos!

pasi-

Jis paspaude nian ranka, pri 
begu prie vdžimo ir eme krauti 
kaip krovės, -malkas, toks pat 
raudonas, vikrus... 
žiūrėti iii ji.

“Ijaiminį'ris!” — sake 
-Ne, Kuraiti, ue! Tu lai

mingesnis už ■mario! Tii ir -itio-
'■" .. ■ ' Ii' ‘ I .* j ’

kaisi ir dirbi, fu padedi sAvo 
tėvams, tu naudingas tu gailės-

r

liūgas ir geresnis už mane!

Miela buvo

man.

i
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KVITU knygele praugyitemi gel !ee-

kVlTlFlmjvMe-^ jS-
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25ę 
ItVlTU knyga® Draugyetemi del Ka- 
riariaua nog sudėtu pinigu ant 

LFiu*un^« Preke • • * 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

susirinkimu iPreke - *
MAMANdY ęitY.r

.. * r
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su ilga

pa-

Mano jaunas prieteliaii, 
ar ne primtum nuvargusio se
nelio ant nakvynes ir neduo
tum kąsnelio duonos? Norints 
jeszkoju prieglaudos pas visus 
žmonis mieste, bet mane ne pri
ėmė. Kojos mano jau nutirpo 
ir esmių labai nuvargus.

—• Meilingai tavo priimsiu 
seneli. Ka turiu, ta tuom szir- 
dingai su tavim pasidalinsiu, 
turiu duonos du) trijų ir szian- 
du del guolio.

Senelis pasiliko pas piemenį 
ant nakvynes, kuris pasidalino 
su savo maistu ant rytojaus 
taip kaip padare Su vakariene. 
■Vos pradėjo sZvinst 
jau buvo* ant kojų
Otonui jog turi tolinus eiti.

— Pinigu ne turiu, kad tau 
isznagradyi už tavo szirdinga 
priėmimą, bet paimkie sztai 
szitas sėklas ir pasodyk savo i* W) I f 
darželyje, ju vaisiiai tau gau
siai užmokus už gera tavo szir
di, del neįiažinstamo.

senelis
ir pasako

Kalbėdamas (iioš žodžius, so 
nukas inde jo Otonui 
džiūvusias sėklas in (lelnn 
isznyko isz akiu.

Piemuo labai " ‘ * V. c

tris SU-
« 

ir
ii

nusistebėju,
bot pas! ana vijo padaryt kriip 
senukas fialiepe. Nuėjo in savo
darželi prie grinczloš, t pasėjo 
sėklas ir nusidavė prie ilarbo.

Kada sugfyžo vakare, kaip 
buvo nusistėiiejas kada pare
gėjo jog skolos jau iszsprogo. 
Antra vakaru jau buvo kelis 
uolius užaugia o treczia diena 
jnu turėjo lapus ir Inimburu* 
liūs.

J ’■

(T.! 1

'F.

kalbėdama tuos

ranka Otoną 
persimaino isz

y
A-BE-CELA ąrba pradžia skaitymo ir

I

W. D. lIOCZfcAUŠKAS - CO., 
_ _ t — a.. i •

raszymo, del Lietuviszku vaiku, 15c
t > .., *1, j i w1 i flf p .. . y# i i,, k, i ’ i .2

MABAN0Y CITY, PA.

O’ SIENINIAI KALENDORIAI ta

Kas prisiims viena doleri, aplaikys

1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendoris su 
pasnykais.
marginti ir iszpjauti.
kauskas - Co., Mahanoy City, Pa. (tf

Kalendoriai puikei isz
W. D. Bocz-

«
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Bell Telefonas 1430-R ?

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

S 
t

£ Iszbaleamuoja ir laidoja mirusius £

■ /

ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia nuo papraszcziaueiulkipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesoliu, krikaaty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo,

ln trumpa laika.
meldžiu man duot Žinia o pribusiu

W. TRASKAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir 1.1 -—Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City
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szale jos
Ji ži-

Pas lova mir&ztaneziosios sto
vėjo ūkininkas su daktaru. Lo
voj guliuezioji iszkarszvle žiu
rėjo ramiai ,savo likimui atsi
davusi, su neaptamsiuta isz- 
minezia, ant abieju,
lovos stovineziu, vyru, 
nojo, kad ja mirtis laukia ir 
girdėjo visa jnodvieju kalba. 
Teip, ji turėjo jau mirti ir lo
pei jokiu budu nesiprieszino li
kimui. Mirties valanda buvo 
jau atėjusi, nes buvo jau 92 il
gu metu gyvi nusi.

Langas ir durys buvo atvi
ros. Va saros saules 
liai krito

idos, ant kurios jau klum
pes ketiniu gentkareziu vaiksz 
vziojusios ir duobes inspaudu- 
sios buvo 
kvepianti 
varpu

spindu-
anf juodos negrysz-

tos

ir

“Honorr,
vi<ai negalimas duigtas,

Iii grinezia tvino 
lanku 'kvapas nuo 
žiedu, kuriu visa 

kvapsni tartum isztirpino kar-
szta vidurdienio saule. Žiogai 
garsiai czirpejo, ir tas ju czir- 
pejima* primine barszkejima 
vaiku žaisliu, kurias ant ker
mošių pardavinėja.

Daktaras pertrauke tyla ga
na energiszku balsu: 
tai
kad tamista savo motina czio
nai viena paliktum. Tamista 
pat- gali matyti, kad ji kiek
vienoj valandoj su sziuo svietu 
gal atsiskirt.“

Ūkininkas atkartojo su di
džiu nusiminimu ta pati kn jis 
jau keli* kartus išsitaręs bu
vo:

“Bei a-z. turiu būtinai ,savo 
javus -uvežti! Jie ir teip jau 
per ilgai lauke džiūvo, o dabar 
gražiausias dagos oras. Ar ne 
teip, motin, juk tu esi tos pa
ežius nuomones ?...

ant mirties patalo 
senosios moterisz-

Szirdyjc 
gulinezios, 
kės nebuvo dar iszmires nor
maliu godumas ir skupumas, 
todėl pratarė ji, nors ir ne bur
na. bet s u akimis aiszkiai ir su
prantamai: “Asz ant to sutin
ku. Tu, sūnau, vežk ramiai sa
vo javus, o mane palik czionai 
viena numirti.“

Vos moterįszke savo tylu pa
sikalbėjimu užbaigė, daktaras 
didei -*ujudo. Jo kantrumus 
pasibaigė ir jis pradėjo tryp
damas szaukti;

Tamista esi tikras gyvulys, 
supranti mane?
tamista, gerai, kad asz jokiu 
budu ant to nesutinku! Jeigu 
jau, tamista, kitaip negali ir 
būtinai sziadien savo javus su
vežti nori, 
szimts

*

fnsitemyk,

kaip hzuo ant

tai pa>amdyk, po 
velniu, senąją Kape, 

idant ji tamistos motina iki ne
mirsiant pasergiu. Asz. to rei
kalauju, supranti mane? Jei
gu tamista, mano paliepimo ne 
iszpildysi, tai atsimink, kad ta
mista galėsi
meszlyiio nustipti, asz pas la
minta neateisiu!’*

Ūkininkas buvo didelio ūkio 
liesza* ir tingaus apgimimo. 
Dabar jam prisiėjo kovoti sun
kia kova: isz. vienos puses bau
ginimas inirszusio daktaru, isz 
antros -r- jo godumas, kuris 
hnvo ji a pomes kaip kokia liga 
ir kliudė jam iszduoti nuspren- 
<iima. Jis tylėjo valandėlė, šo
kinėjusi szen ir ten, skaitė ant 
plrsztu ir galiausiai užklausė: 
“Kiek pėokiuoja tokia ligonei 
Mrg^bu?”

1
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Žinoma, tas pripili nuo laiito, 
kaip ilgai czionai ta riibteris 
sėdėti turės. Jnk, po velniais, 
tamista pats gali su ja suside
rėti! Bet tiek pasakau tomistai 
kad ji laiko vienos valandos 
butu, silpninti tamista P’

I Ūkininkas buvo jau persitik- 
• « H • I •rines, kad prisztaravimas nie

ko negelbės ir todėl pratarė su. 
tikdamas:

“Jau einu ir atvesiu ja tno- 
jaus czionai. Bet, meldžiu, ne
pyk tiktai, mielas daktaro!“

Daktaras iszojo, bet dar syki 
atsigryžos ta n1:

“Saugokis, 
mink, 
ne krėsi u baiku, todėl minėk ta
mista!”

Pasilikęs dabar ūkininkas 
vienas tare in savo motina:

“Dabar einu atvesti Rape! 
Daktaras to nori. Buk tiktai 
raini, kol sugryžsziu.

Tsztares tuos žodžius iszejo.
Kape buvo sena, visiems pa

žindama, skalbėja. Paprastai 
ji sergėjo mirsztanczius kaime 
ir aplinkinėj. Lavonus paszar- 
vojus ji gryždavo namon ir 
prosavodavo marszkinius gy. 
vienišiems. Jos veidas turėjo 
tiek daug raukszliu, 

nunokusiu

1 ♦ 

tamista. Atst- 
kad asz syki perpykęs

nimni savo atėjimo, kuri norė
jo aplinkiniais iszsitarimals 
apreikszti, bot nesugaudyda- 
mas tam tikrn žodžiu, pradė
jo trumpai apie tai kalbėti:

“Kiek, tamista reikalausi 
už sergejima jos iki numirsz- 
tant? Tamista pati žinai, kad 
mes nefurtuoliai. Mes negali
mo nei ne tarnaites laikyti. To
dėl tas amžinas skurdas ir dar
bas mano motina teip labai 
nuvargino. Ji dirbo už deszim- 
ti, nors 92 metu sena buvo. Di
desnio smūgio, kaip szitas, jau 
negali man būti, y paežio i kad 
ji dabar numirtu!“

lipe iszklausiusi visko, 
sake ramiu ir rustu balsu: *

Asz turiu dvi prekes. Tur-

ai

»>

kiok pa- 
virszius nunokusiu didžiųjų 
rieszutu. Budo ir apsiejimo ji 
buvo pikto, o godumo buvo to
kio, kokio nieks negalėjo tikė
tis. Eisena jos buvo sulinkusi, 
sukuprejusi kas iszrode lyg ji 
nuo stovėjimo prie prosavoji- 
mo stalo butu sulužus. Ji turė
jo pasibaisėtina ir nuobodu 
svajojimo būda apie, kova su 
myriu. VienAtinis jos pasiszuc- 
kejimas buvo apie žmones, ku. 
riuos ji mirsztant buvo ma- 
cziusi. Vyriausia role tarno lo- 
szc visoki myrio budai ir ap- 
sireiszkimai, kuriems ji jau pa
kaktinai prisijiurejus buvo. 
Papasakodavo ji visus prieti
kius teip pilnai ir tikrai, 
iki mažiausiam 
nors visi tie budai ir apsireisz- 
kimai, abelnai imant, vis tais 
paežiais pasilieka.

Tame

net 
trupinėliui

laike, kada Honorc 
Bontepps pas jia atėjo ji krak, 
molino apikakles ūkininku 
marszkiniu.

Laba diena,
“kaip tau einasi, 

$ 9

apikakles

patyrusi buvo, pavertė jos 
pirztus įn tokius raukszletus 
ir sulinkusius.

Prisiartinus Rai>e prie lo-j 
vos apžiurėjo ligone. Ji apozhL 
Ilinojų rankos kraujo tvaksėji- 
ma dėjo ranka ant szirdies, 
kad nusprensti szlrdiėH plakh 
ma, klausosi kiekvieno kvepa- 

uždavo jai kelis k^ust- 
norėdama iszgirst i jos

i
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Paskutines Žinute* 1
** - ■ i

, I

<
Petras, du ' geru

44

tingiejai moka už diena 40 
sousu, o už nakti 3 frankus. 
Neturtėliai duoda už dienu 20 
sous’n, o už nakti antra tiek. 
Pas tamista. už paskutine pre
ke pasergėsiu.’*

Ūkininkas maste. Jis paži
no pergerai savo motinu. Jis 
žinojo, kokiu ji kietu ir priesz 
stovi buvo ir 'kokios ji dar pa- 
jiegas turėjo. Daktaras galėjo 
kalbeli ka norėjo, bet vis-gl 
szits dalykas galėjo lengvai 
asztuonias dienas nusitęsti. To
dėl tarė su persitikrinimu.

“Ne, teip negaliu asz apsi
imti; tamista turi man abelnn 
preke paduoti. Tokiu budu nc- 
szime abu ta junga. Daktaras 
man pasakojo jog ji greitai už
baigsianti savo gyvenimo die
nas. Jeigu gi daktaro žodžiai 
iszsipldytu, tai butu tamistai 
gerai — man blogai. Bet jei
gu ji dar iki rytojui iszgyves, 
ar dar ilgiau, tai butu man go- 
rai, o tamistai blogai.“

- Su nusistebėjimu pažiurėjo 
Skalbėja jam in veidą. Sergė
jimas su pirm laiko padaryta 
preke nebuvo dar jai pasitai- 

Užtruko dabar valandėlė 
nes tas dalykas

o už nokti

vimo, 
mus, 
kalba; tada dar valadėndelei
pažiurėjus ant ligones iszejo su 

Ji buvo 
kad 11-

' j . ' !

Ūkininkas užklauso jos da
bar “Ka gi, tamista, 
dabar apie ta dalykai’

Rape atsake: “ 
teip, vis-gi tas dalykas gal už
imti kokias ,dvi,
Už visa ta darbu gali, tamista, 
man duoti 6 frankus.“

Ūkininkas isz iszgasczio net 
nuo žemes pasžoko. “Szeszis 
frankus. Ar tamistai jau pro
tas susimaiszc? Užtikrinu ta
mistai* jog ji dar kokias 5 ar 
6 valandas gyves, bet; ne vie- *
nos minutos ilginus.“

Abu pradėjo dabar karsztai 
ginezytis. Galiausiai skalbėja 
aproiszkc, kad ji atgal gry- 
szianti, jeigu jis ant, to nenori 
sutikt. Besiginczijant praslin
ko tūlas laikas, per kuri ūki
ninkas but. galėjas sziek tiek 
javu susivežti. Tokiu bildu ne-

■ J1 # . ,

J ko jam nieko daryti, kaip tik 
nusilenkti. Tbdel padare abu 
szitokia sutarti, jr , /

“Gerai, už tiška duodu ta
mista i 6 frankus, het su iszly- 
ga kad lavonui 

* • 1 *niai.
“Gerai, 6 frankus 

f

Dideliais žingsniais

3

Honore irt prieangi, 
tvirtai persitikrinus, 
gone nakties nesulauks.

mislijl 
f

Ar szcip ar

tris dienas.

pasžoko.

bus marszkl-

! >

Jonas ir
<lra ugu, Ojo in artyma miesteli 
pi*r miszka. Jau buvo giliai in- 
ėja misžkan, •— sztai Jonas raii- 
du nnt kelio pilna aukso maL 
Hzluka. Tada Petras nudžiugęs 

y '■ »*.' '.*y\ ’:S

Tas rrtdinyH mums labai 
geras; pasidalysim auksu ir vi

jam tarė:

<

Py I

sados turėsimo “szeringes“.
— Taip* J’bnai duok man 

nors troeziu dali rastojo aukso. 
O Jonas užsirūstinęs tore jam:

—< yAsz ne tam radau pini
gu, kad visiems iszdaliriti. Asz 
radau — jie yra mano!

Einu taip juodu gi nežyda- 
riiies tolyn. Sztai Petras mato 
atbėganezius plėszikns su laz
domis. Nieko nelaukdamas, jis 
nubėgo tolyn, o Jonas, nieko 
nepastobejas, ojo savo keliu. 
Tik sztai girdi užpakalyje bai
sa:

— Duoksz pinigus 
cziau, jaign nenori mirti.

Jonas, visas drebėdamas isz 
baimes, atidavė pinigus plcszi- 
kams ir dar gavo gerai muszti.

'Pleszikams nuėjus sau, Pet
ras atėjės tare in Joną:

— Tai* Jonai, miltai, pavy
dėjai man treėzios dalios, o da
bar visa anksif turėjai atiduoti 
ir dar gavai muszti. 0 kad bū
tum pasidalinę, tai bu turn ar
ba laimingi pasislėpė, arba nuo 
vagiu atsigynė.

Visiems taip būna, kurie 
pažysta drangų laimėje;

i'
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Ketu- 
resdeHZ.im.ts žmonių prigėrė ka
da Juogslaviszkas laivas “To- 
pola” trenki? iii pristova ir 200

* f *2

Jonukas mėgo pašokit tėvo 
datbaiS: ka matydavo dirbant 
Ieva, tai imdavd ir pats dirbdn-

1 žmoni u likos inmesti in vande
ni.

11 Kansas t’ily. — 
banditai sustatė 20 darbininku 
in aiškini kambarį apvogė In
terstate National Banka ant 
$60,000 ir isZĮiyszkeju isz mies
to. •

1r Havana, Kuba. — 
studeiifu ir policijos kilo sumi- 
szimai, kuriame keli žmonys li
kos užinuszti. Daug likos aresz- 
tavota.

f <

vo. Taip syki tėvui iiemtiint su 
griebe jis slepiama ji peili ir, 
nuėjės in žaliuojanti sodneli 
dii^b, skubina, 
vėjo ftialuna...
kia visu isz. nagu ir bėga szank 
damas:

— Tote... tote!.... — sakiai 
neimk peilio... oi skauda... insi- 
pioviavt....

Tėvas, netoliese dirbdamas, 
pamate bėgant aimanaujanli 
valka. Skubiai pribėgo jis, ap- 
riszo vaikui perplauta mažoji 
pirsztuka ir, meiliai paemes su 
neli prispaudė prie savo krūti
nes pabueziavo už prisipažini
mu kaltoje ir tolinus jiersepoj 
vaikui jokiu budu neimti peiliu 
iii rankas ir visuomet tėvo 
klausyti.

Dauguma, taip, kaip, szis ma 
žas vaikas, tuomet tesupranta 
savo kalte ir 
kuomet nelaime iszkasa duobe.

pola” trenkė in pristova ir 200

«H'
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rodos koki tai 

Bet staiga blasz-

I
neatsargum.ij

GERAI ATSAKE.

Keturi

Tarp

w ss s® jte j®j
ANT KALĖDŲ!!!

kurios turėtu

Butu geras laikus už
raityti Inikruszti Saule 
ir del Gyminiu in Lietu
va, isz
dang džiaugsmo ir link
smumo, nes Žmonelei 
nors skaitymu pralinks
mintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui.

•Prenumerata, in Lietuva $-1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY CITY PA.
•9
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Du afieioriai sutiko kunigą 
jojant ant arklio it ūžklalise jo 
delko jis kaip Kristus nejoja 
ailt asilo?

Kitnigas: atsake: — Už tild 
kad visus asilus*valdžia sunau
doja.

Lietuviukas Graboriua
t

■

,|! i./ J

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Sir., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-3 
TAMAQUA. -
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Tuojus pasamdė automobilius, 
Kožna i n meto kaip kiaules, 

Ba jau buvo to invales.
Namo nugabeno,

Kur kožna gyveno, 
Kas isz tokio meldimo, 

Jaign ne yrū Dievo padėjimo, 
Maldas atkalbėjo ir atgiedojo, 

O spykyzeje apieravojo.
Moterėlės, geriau kad paliau- 

/ tumei,
Munszainio tiek nemauktumec, 

Darote visiems geda, 
O ant galo papuolat in beda.

“1
J

PA.HlHHtlftlHMtHHIIllIlHHItHIUIIIIHllHIlMlHnilIMtlI

BALTRUVIENE

M 
■3*

Lietuviszki Bonai
---------------T , * ' II

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

skubi
nosi dabar ūkininkas prie sa
ve javu, kurie nunokė ant lau
ko gulėjo. Kape inženge in 
šluba prie sergančios. Kaip 
visada teip ir szi 'karta Kape 
buvo sau darbo atšineszusi nes 
prie kiek vieno 
dirbdavo ji be pertrūkio, 
tai del saves, ar tai del tu szel- 
mynu, 
bet visada už yputiszka užmo
kesti. Tokiu budu ji savo pa-

a

ulejo.
prie sergančios.KOS. 

su atsakymu, 
visgi iszduOt perdaug keistas.

Tam inaiszesi galvoje mas
tys, kad jai ūkininkas tokiu 
budu apgauti gali.

Dabar masto ji dar valandė
lė ir galiausiai tarė:

uNemacziau tamistos moti 
nos negaliu in derybas insileis 
ti.M

mirsztanczlo f

ar

pas kurias sergėdavo,
O jus 'begėdės puikiai užsiad- 

ventavojote, kad jus nuopostis,

*

|

i

*

i;

■'■'•'I
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, L.

i

AUKSO ALTORIUS ARBA
DIDELIS SZALTINIS
Naujausia spaudimas pagal ti nt 
dcszimta ir szeszta sulytom na 
pagal Naujoji Szaltini pi. no 
spaudimo.

Paprastais kietais apdarais 
tiktai $2.75
Minkszti apdarai tiktai $3.75

Buiau užmirszus apie Mieži- 
gano ateita, 

Apie nedideli pleisa, 
Dvi Veselkos atsiprovinejo, 

Szirdeles Anglikai juoku turė
jo. i, * ■<. k ' ' 4

Kada jau keteros iiikftito.
Tai konia visi papaiko, 

Nežinau kaip galo negavo, 
Ba kaip laukiniai klykavo, 

Daug Angliku lauko stovėjo, 
Kaip gyvi da tokiu staugimu 

negirdejo.
Isztikruju isz proto iszeihate, 
Kad pasiutimo ftepaliauhate.
Juk jus.into visu atlikote, 
Ir ant juoko pasilikot^, 

Pamatysite, jaigu siųst nepa
liausite, .

Tai dideli ergeli ant sUves užsi
trauksite.

Klykant nustokite. 
Žmonimi pastokite, 

Bus szlektai, 
Ba kas yra niekai, 

Tai nekencaia Anglikai. 
O da ka — katra ueiszvys, 

Tai in kreiziu narna patalpys, 
Kur sėdės, 
Malasa es, 

th kaili gaus, 
Kalrpeius aus.

Jau gana su tokiu protu, 
Ir stt žmogum vari jotu, 

Moterėlės na, tik, 
Ant szio kart bits gana. 

__________________ , ■___ _**

jiegas dvigubai isznaudodavo. kaip tai vinenam plaise Nede- 
Visai netikėtai ir staigai ji 

užklausė serganeziosids:
“Ar jau apturėjai, tamista, 

paskutini patepimą?“
Ūkininke papurtė su galva.
Skalbėja Kape, kuri ypatin

gai dievota buvo, paszoko grei
tai isz vietos.

“Ar isztikro teip, Dieve vi- 
sogalis! Jeigu teip, tai tuojau 
bėgsiu ‘klebonu paszaukti! ’ ’

Tada ji bogo teip greitai lin
kui klebonijos, kad net vaikai, 
kurio ant gatves valkiojosi pa- 
mislijo, jog kokia nors nelai
me atsitiko, kada paknate se
nąją Rape atbėgant.

Klebonas Skiibiai apsisiautė 
bažnytiniu plosžczuum it sku
binosi pas ligone. Pirma ku-

Szultini

lioje atsitiko.
Kėlios misiukes taip užsiadven 

tavojo,
Kad net įsZ vietos paeiti ne 

galėjo,
*

O viena kaip negyva gulėjo, 
Juokėsi visi kas tik in ja 

žiūrėjo.
Kas daugiau būvo; nesakysiu,
Maitele da sziadiėii nutylėsiu,
Kol motorėliu pasiutimas ne 

isžgaruos,
Tai Lietuviu vardas nepasikels

pasveikino44

ūkininkas, 
motin Rape?

Ji atsigryžo ant jo ir pradė
jo niurnėti:

“Tur eitis, tur eitis. O kas 
girdėti pas jus?

“Na, asz tai negaliu pasigir
ti, nes mano motinai ne perge- 
riausiai einasi.“

O kas tavo motinai pasida
rė?’*

Teip, kaip jau sakiau, ma
no motinai...’*

. “Kas gi jai, po galu pasida
rė?“

Ji veik jau savo akis
visados užmerks.“

Dabar senoji skalbėja 
trauku rankas isz vandens. 
Permatomi mėlyni laszai begu

M

su manim
j y

ii

M

U ant

itsz'-

jai nuo ranku linkui pirsztu 
galu ir tada krito in gelda, in 
kuria ji savo skalbinius in- 
merkusi buvo. Rodėsi, kad ja 
dabar tikras sajausmas apeino 
ir todėl ji tarė:

Ar jau teip blogai su ja
yra?”

t-kiniakas atsaku:
“Teip, daktaras saku, kad 

jau vargiai uieinanezios dienos 
besuiuksianti.”

“Kaip sprendžiu, tai tamis- 
tus motinai blogai einasi.*’

Pratęsdamas laika* ukinin-

H

“Eiksz, tamista, 
drauge ir pamatysi.

Sene nusiszluoste rankas Ir 
ėjo paskui ūkininką.

Eidami nekalbėjo ne žodžio. 
Ji trepseno mažais žingsniais 
szale jo, o jis žengė milžinisz- 
kais žingsniasis, lyg kad jis 
kiekvienu syki per upeli szok- 
tu. Ant ganyklų gulėjo nuo 
karszczio sutingusios ir nuvar
gusios karves; pamaeziusios 
praeivius pradėjo bliauti ir 
baubti, lyg norėdamos pasis- 
kunsti, kaip czionai joms ne
smagu tokiam karsztyje. Tuoj 
priėjo, nameli, kuriame mirsz- 
tanezioji moteris gulėjo, ir ūki
ninkas tare in save tyliai:

i ‘Kad tik nors ta komedija 
butu užbaigta!’* Pagal baisa 
kokiu buvo galimu sprensti, 
jog tas jo velijimas tikrai nuo- 
szirdus buvo.

Bet sene nebuVo dar numi
rus; Ji gulėjo augsztienyka, ap
gailėtame padėjimo, ant bjau
raus guolio. Rankas buvo ant

į •

9

iiigo ojo vaikas, skambindamas 
su mažu skambeleliu, .tuomi 
apreikšzdams žmonėms, esan-

mažu skambeleliu
■ /< . V* > ’s ’

tiems ant kelio ir lauke, kad 
visu szveneziasias Vieszpaties 
kutins per žeme ehia. .

Vyrai, kurie laukuose dirbo, 
nusiėmė skrybėlės stovėjo lyg

. M' -r

iiiekadbš.
* * *

1 'f ’ '** ' L , ■ , 1 *

O'jus Pittstono moterėlės apsi- 
tnalszykit,

Tiek juoku po miestą nedary
kit,

Pamaldas geriau apvaiksžfczio- 
kit, 

Mūnszūiūb tiek nenaudok it. 
Sztai, neseniai, po pamaldų

• kelios n liejo*
Žinoiini tiesibg in kokia tai 

spikyze užėjo, 
Tuoj apsodo aplinkui staleli,

Ik
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kelios nuejoj
J . i*' i ' , . * r '
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W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

nauju
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DYKAI
KoŽnam pri 
aiusim labai 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite 
daug
iszradimu 
stebėtinų daik 
tu. Rašykite tuoj ind ėdami kelias 
sztampas del persiuntimo. Adresas 

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Desk S.

■i
Chicago, DU K

*

*

i

PROFITS $628,358.62

/•

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED
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nielsvai-raudonu patalu sudė
jusi. Jbs buvo baisiai liesos ir 
apdengtos Motu Ir didėliu ran
du. Jos turėjo iszžiura jurlu 
gelmese gyvGnėhėžiu nepap
rastu gyvunu. Kabi gėla skur- 
<las ir rupf»flėftiB, kuriuos ji

stulpai nesijudindami, kol kle
bonais su plevūsnojŪncziu plosz 
cziuni nepraėjo* 

i
■ ............................. .H I... I.

. *
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» Da bus.

S,, .y

yFa diktato receptas del 
Szalozio ir Skausmą Galvos 
Yra ||rii0i*uda |U®Ma gyduole. 

660 Tęi#i iiWttosi
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Kelias kvortas iszlusztino, 
O nekiiHus sesutes, 

Prasže virytoS guzutes.
Už valandėlės visom akis nž-

♦ t emp,
Ba mat, tai moterlsz.ko sztalho, 
Khypsezios' prie stalo suvirto, 
O nėkuiios ir pu Malu parvirto. 
Szinkorilis I’wijnto ka<l ■negerai 

bus,

1

<1
♦
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Dr. T. J. Tacielauskas
man- ■ *IW -r»aMUMMB>U *'<*-/w«*sm M> m iri uaiirMoar «tiu«• v

Pirhlutihis Liėtuvisžkas
Dehtislns Maliaiiojujo 

An> Antro Flon
Į ,9 w. C.B>r, S..

Anj; Antra Flore, wine Sitor®

u

Mokamo 3-czia procentą ant į 
■ud5tu pinigu. .Procentą pride- ( 
dam prie juta pinigu 1 Sausio ir 1 
1 Liepos. Mes norim kad ir jiia g
turŠtumot reikalaus ru musu ban- 1
kn nepaisant ar ma^as ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vico-Pres.lrKat.

» .. ***** " "

> J» i

^.1 

,W’ 
i 

•a

t

I 

f® 
4'M

f



! I t i»/
t

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA
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NORĖJO NUŽUDYTI SAVO 1 

VYRA.
Lazdijus parapijoj neperse

niai viena rnoterc bandė nužu
dyti savo vyra Petra Pikuli, 
sekaneziu budu. Motere turėjo , 
insimylejus kita vaikina bet 
apsivedė su Pikucziu kuris tu
rėjo nemažai pinigu, idant ga- . 
lėtu skolas atmokėti, ji szuliniu 
rentini parkele toliau o ant tosL 
vietos kur buvo sznlinis iszte-1

i

y
I r f ■
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ISZNIEKINTOJA KAPU 
NUBAUDĖ 3 METUS 

KALĖJIMO.
metu Gegužes 15 d., 
apskrity Onusziszkio

rr

* I

.8 A U L ID4J ... x-- i >T*

■■ IM Į . .
iL L,' ■

——,4

M''. 

» h

r-wrr>\

MEKSIKONAI PRIŽADA ISZTIKIMYSTA PREZIDENTUI ORITZ

»

' — Kalėdos
linksmos bet isz priežasties be. ko, 
darbes, bus del daugelio liud- sportai sumusze baisei 
nbs.

butu szimet

‘ —• Ponas Klementas Luka- 
sęviezius isz Mount Carmel, 
P4L, lankėsi pas pažystamus Ir 
prie tos progos atlankė rodys- 
tė “Saules.” Come again 
Klem.

Atėjo žino isz New Yor- 
buk tenais rodhauze du 

Edita 
DeLanoy, 22 mergina, kuri ba
dai paeina isz Shėnadorio. 
Mergina radosi Cameo Kliubo 
New Yorke, kur buvo žinomu 
kaipo Betty Bluis ir B-ctty 
King. Badai Betty pabėgo isz 
namu atvažiuodama in New

— Kokia tai Lietuviszka mo-j York. Sumuszta mergina rado- 
terele Nedėlios vakara badai no si automobiliujo kuri vare 
reio pasimelst prie žvdu szka- llarv Weisustein ir Mikola

“Saules.”

automobiliuje kuri
rėjo pasimelst prie žydu szka- Hary WeisnStein ir * *
los ant kampo Mahanoy ir Ca-| Kroli, kurios policija sulaikė

szkadino kaimynai kurie pasi-* 
skunde policijai ir 
nuvedo in “ezyseziu

tawissa ulyczios bet jai per-j ir aresztavojo.
I — Penki 

moterėle visi Lenkai
I

M
i - -

kutbs. Po iszsipagiriojimui li
kos ^paleista namo.

— Tūlas Lictuviszkas Cza- 
liukas turėdamas truputi suvi
jo ramybes norėjo pasidaryti 
sau Ufuniu” spirdamas bleki- » * • į «'*
nes su pelenais nuo saidvoku.
Vienas isz nuskriaustuju gy
ventoju pranesze apie tai po
licijai ir Czaliuka uždare arft 
pakiltos. 

F * 
1 *

tomobilius susidūrė
Frano Malinovskio au- 

su auto
mobiliniu Jono Clair isz Yates
ville ant Tenth ir Center uly- 
cziu. Automobilistu ne sužeis
ta o maszinos mažai nukente.

— Jonui Kein ir John Kea
ting isz Jacksono užsimanė va
žiuoti in Freclanda Nedelos 
vakara, o kad tame laike buvo 
gana miglota, neužtemino at- 
oinanezio karuko arti Freelan- 
do kuris trenke in maszina ap- 
yersdama ant szono. Keim mi- t
re Hazlctono lignbuteje in 
trumpa laika po atvežimui o 
Keating pavojingai sužeistas.

Nedelos ryta, apie ant
ra valanda, automobilius varo- 
mas per Petra Kuzma isz St. 
Clair, trenka in penkis kitus 
r t w

ąutomobilius stovinezius 
E. Center ulyczios. Badai Kuz- 
iha buvo gerai užsigėręs ir Ii- 
kos uždarytas kozoja. Kuzma

,, I fl

I.

jauni vyrukai, 
, likos aresztavo- 

ant pa- tais už apipleszima automobi
liu ir paixlavinejima daigtu žy
dei kai Sorai Klitzmcl kuri 
teip-gi likos pastatyta po kau- 
cijo lyg teismui.

— Už pavogimą apie 
baczku alaus isz freitkariu li
kos suimti deszimts jauni vy
rukai nuo 15 lyg 20 metu. Vi
si pastatyti po kaucije lyg 
teismui.

t Nusiminė daugeliu žmo
nių iszgirde apie mirti Mares 
Riczkauckienes, kuri mirė 
Utarninko ryta namie 1164 W. 
Center ulyczios, Brownsville. 
Velione buvo duktė Jono ir 
Rožes Vaicziuliu ir apsigyve
no Brownsville 38 metai atgal 
per apsivedimui.Prigulejo prie 
Szv. Jurgio parapijos ir Szv. 
Pranciszkaus draugoves. Pali
ko ketures dukteres, du sūnūs, 
broli 
k u s.

— Antanas Kairuksztis tu
rėjo operacije Ashlando ligon- 
buteje ir dabar daug sveikes
nis.

— Kazimieras Sinkeviczius, 
E. Penu ulyczios aplaike 
laužymą kojos laike darbo Lo
cust Mountain kasyklosia. Li
kos nuvežtas iii vietine ligon- 
butia.ant

kos uždarytas kozoja.
sako kad invažiavo ant stryt- 
kąriniu sztangu ir jojo maszl- 
na nusviro in szona trenkdama 
in‘ stovinezes maszinas.

Banditai ana diena api- 
p.lcszo gazolino stoti Foundry 
llow ir grosersztori Juozo Ber- 
tzol ant 120 Harrison ulyczios 
isz kurio isznesze pinigine ma- 
szina. ir iszdumc isz miesto. 
Automobilius susektas ir badai 

f \ 4 
paeina isz Tamakves. Seredos 
naktį banditai a te ja in Mot. 
Ęulio cigaru sztora paliepė ka- 
zįminkams iszkelt rankas aug- 
sžtyn ir pasiėmė visus pinigus 
iįzsbego laukan in laukianti 
autėmobillu.

| 5

-r
naktį banditai a te ja

— Pėna Mare Budrcvicziu- 
tę, 418 E. Pine uli iszvažiavo in 

;DanvilIes ligonbute ant opera-•i. ( 4l
•oijos,, kuri buvo įtaigai susir- 
^gus. <■ ■

I

><• p.
I Visi sztorni nuo So redos

ir~yja atidarytais vakarais ly 
-Kalėdų kad •žmonys turėtu dau 
vgigu laiko atlikti ,savo pirki-... —m

ATSAKIMAI

4

I *
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? ‘ V. K. Grand Rapids, Mich..-. 
Ant pirmutinio jusu klausimo, 
tai Vokiszka kalba yra senes
ne, 
gįaiyic^p^udojĮama di 
kįpeia veikaluose terp. vįsu 
tputu. Žalgiris randasi Lietu
voje.

o Francuziszka yra dau- 
diplpięatiHz-

I

40 Minia susidedanti isz 8,000 sportsmanu susirinko prie palociaus 
Meksiko mieste prižadėdami jam savo isztikimysta. Taja sanvaite mieste 
sporto a p v a i k s z c z i o j ima.

prezidento
apvaiksztincjo

Oi'itz

kuri

Antana ir devynis anu-

su-

r*

Drapauckas ir 
Petras Obera važiuodami au
tomobiliu per Gilbertona, likos 
pataikinti ant geležinkelio per 
Readingo lokomotiva. Maszina 
likos sudaužyta bet abudu ap
sisaugojo nuo sužeidimu.

— Ant skundo kaimynu li
kos aresztavotas Jurgis Weiss 
isz Clevelando, Ohio, kuris isz 
tenais pavogė szeszi meiiesia 
atgal, deszimts metu mergaite 
Ona Szakoczius, duktė Stepono 
Szakocziaus, 79 Cleveland uly
czios. Idant žmonis nedasl- 
prastu kad tai mergaite, parė
dė ja ja kaipo vaika. Weiss tu
ri 39 metus ir nežino.po kokiu 
adresu gyveno bot dirbo Post 
Cl intone.

—. p.Juozas Greblikas
paezia ir Vincas Jeksztis su sa
vo paezia, lankėsi ana dien i 
Mahanojuj pas gimines ir pa- 
žinstamus.

Pottsville, Pa.
dvieju metu sūnelis Mikolo 
Smolenskio isz Llowellino, mi
re vietinoje ligonbuteje nuo 
baisiu apdeginimu kokius ap- 
laiko bružydami zapalkas. Mo
tina vaikuczio teipgi likos 
smarkei apdeginta, gesindama 
liepsna.

Frackville, Pa. f Jonas Nau- 
jelis, 47 metu, mirė sirgdamas 
ilga laika. Velionis pergyveno 
Ameriko 25 motus. Paliko ke
turis sūnūs ir dvi dukteres. 
Lietuvoje paliko tėvus, broli ir 
keturęs seseris. Laidotuves at- 
8i.buvQ.Kotvergo ryU su.apei
gomis 
czioja.

Petras

su

— Jonukas,

L i e t u v i m z k o j a ha žny-

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

/ ISZ LIETUVOS

Sziu 
Traku 
kapinėse buvo palaidotas St. 
Žilinskas, prie kurio kūno vc- 
liouies gimines buvo padeje si
dabrini laikrodėli ir.aukso žie- f 

, da. 
| Tais

/ IL r 
I * 

velionies daiktais su
manė pasinaudoti Ant. Mali
nauskas ir, pirma po to nakti 
atkasės kapa, perskele lopeta 
karsta ir auksinius daiktus 
pasivogė. Tacziau ta piktada
rybe suseko policij ir patran
ko ji in teismą. Kauno apygar
dos teismas Malinausku nubau
dė 3 metais sunkiuju darbu ka
lėjimo.

se pala ir žolėmis apibarste. Po 
tam motoro vakare savo vyra 
parneszti vandenio. Kaip tik 
jis nuėjo ir nematęs užlipo ant 
palos inpuldamas in szulini už 
kurio tupėjo jos du draugai.. 
Kaip tik jis inpuole in szulini 
tuoj jie ome su lazdomis badyti 
bet jis insikabino in akmeni ir 
jiem nepasiseko instumti i d 
dugną szulinio. Pradėjo rėkti 
ir iszgirde kaimynai nubėgo ji 
isztrauke isz szulinio.

•) diena
f

t Jonas Daukszis, 
amžiaus, plaucziu 
Palaidotas 
apeigomis in parapijos kapi
nes.
t Julia Vaitulavicziene, 28 

m., ainž., komplikuota liga. 
Palaidota su bažnytinėmis ap-! 
eigomis in parapijos kapines, z

— Sckanczios poros
z

diena apsivedė:
Franas D. Linkeviczius 

A. Gavenionyte, abudu isz Ply
mouth. Szliubavo 
Sinkeviczius.

Juozas Smalauskas su Mari
jona G-. Sakalocziutc. Abudu 
isz Pjttstono. Szliubavo kuri. 
J. S. Kasakaitis.

— Ana diena atsilanko gar
nys pas sekanezius:

Petrai Simakau.sk us 
480 So. Grand St. 
nu.

Pas Mikus Krasnauskus, 633 
Shawnee Ave., paliko dukterį.

— Artimoje Hanover stei- 
tine sulaiko nužiūrėta banditu 
automobiliu kuriame važiavo 
penkios ypatos ir aresztavojo 
visus. Isz pradžių automobi
lius nenorėjo sustoti bet kada 
policija paleido kelis szuvius 
ir pataiko sužeido Vinca Tim
lin, 20 metu tik tada sustojo. 
Suimti yra: Helena Artoskiu- 
te ir Juozas Dirkey isz Nanti- 
ko ir Juozas Buber ir Julius 
Rasmus isz Glen Lyon.

53 m., 
uždegimu, 

su bažnytinėmis

DAIKTAI PRIESZ 3000 
METU.

Varniai. — Neseniai vedant 
melioracija netoli Varnių prie 
Biržulio ežero rasta bronzos 
gadynes sodyba. Sodyboje ras
ta gražus bronzinis

amz

Pas

>

ana

su

kun. A. J.

Paliko su

New Britain, Conn. — Pacle- 
kavones Dienoje automobiliu 
nelaimėse užmuszta 15 asme
nų Massachusetts, Connecticut 
ir New Hampshire valstijose. 
Penki isz penkiolikos asmenų 
užmuszta ant kryžkelių, o kiti, 
del blogo oro. Du asmenys isz 
pavardžių iszrodo ar tik 
Lietuviai, 
tai Lenkai:
wicz isz Bristol, Conn., ir Es
telle Sadowsky, 22 motu am
žiaus isz New Britain. Moto
riniu vežimu registruotojas * '' I ,
Patker paroiszke, kad būtinai 
reikia iszleisti griežtesnius in- 
statymus, kad sumažinus už- 
muszimus automobiliais. 
T

no
Jeigu no Lietuviai

William Klinkc-

V

Mount Oarmel, Pą. f Pati
Juozo Pajewskio,
re po gana ilga/ ligai J namie.

X **

Velione paliko vyrięponkis su
pus jr‘keturis diikteres,"lifičti- 
na, seseria ir du brolius ir pen
kis anūkus,

otų, nu

kirvukas 
(toks pirmas Lietuvoj) ir kau
liniai inrankiai tinklams megz
ti, siūti. Netoli sodybos rasta 
žmogaus kaukole. Sodyboj 
aiszkiai žymu basliu ir sziap 
medžiu pėdsakai. Apie ta radi
ni pranesze prof. Volteriui ra
dėjas kulturt. P. Shelmis ir 
daiktus dovanojo Kauno Mies
to Muzicjuii

kaukole.

ANT BEGIU RADO LAVONA
Kaunas. — Lapkriczio 20 d. 

terp Kalnėnu ir Gaižiūnu slo- 
J k . ■

ežiu rastas vyro lavonas, v

menybe dhr nenustatyta
jokiu dokumentu nerasta.

>

>

As
iles

TIES TILŽE ATRADO 8 
KOJOMIS ZUIKI.

Panemune. — Ūkininko Rū
ką im cdaiezio

riv
Jotkandžiu

lauke rastas 
kuris

Pilžes kraszte,
‘gyvas zuikis,
galvi ir 8 kojas. Ma

tyt, ežia yra suaugę dvynu- 
cziai. Zuikis bus iszkemszamas 
ir padėtas in koki nors muzie
jų.

jaunąs ne
turėjo 2

ežia yra suaugo

I JUROS KIAULE IR JUROS 
SZUO ISZMESTI IN LIE

TUVOS KRANTA.
Klaipeda. — Ties Juodkran

te atrasta isz juru in kranta 
iszmesta juru kiaule (delfinas) 
Tai retas Lietuvos pa juro sve- 
czias. Jis yra apie 1 centnerio 
sunkumo.

Delfinai daugiausiai užsilai
ko Atlanto vandohyne ir tik 
retai kada patenka in Sziain
jures, O Ryt jurose tik labai re
tai tegalima juos pastebėti.

Delfinai, nors turi žuvies 
iszvaizda, tacziau jie yra žin
duoliu gimines gyvūnai ir to
dėl vadinami juru kiaule.

Terp Girulių ir Melnragės 
audros dienomis buvo paste
bėta keletas j tirps szunu. Žve
jai mate, kaip bangu daužomi 
s'zunes buvo in kranta iszmeta-, 
m i, tai vėl didesniu bangu pa
gauti ir nugramzdinti in dug
ną. Vienas bet sziu gyvuliu 
turbūt bangu buvo užmusztas 
ir iszmestas in kranta.*

nors turi

BEPROTISZKA MEILE.
Nemakszcziai, Raseinių aps- 

kriezio. Lapkriczio
Smulkiu kaime pas Tamoszai-
tyte atėjo Navakauskas. Radęs 
ja viena kambary, Navakaus
kas paleido revolverio szuv: 
Tamoszaitytei in kairiji szona 
ir sunkiai sužeidė. Paszoves 
mergina. Navakauskas nubėgo 
mano, numėto revolveri, szoko 
galva žemyn in szulni ir 
gere.

Sužeistoji nugabenta in Tau
ragės ligonine, bet maža tora 
vilties, kad pasveiktu.

To liūdno invykio priežastis 
esanti beprotiszka Navakausko 
meile, kuria Tamoszaityte ats
tūmusi ir nenorėjusi su juo 
draugaut.

INMETE SARGA IN UPE. I
Sziomis dienomis du vagiliai, 

bevagia nuo Užpaliuose stato
mo per Szventaja tilto medžią- , 
ga buvo pastebėti sargo. Sar--«
gas mėginant vagilius sulaiky
ti,
mbte in Szventaja.

Po kiek laiko abu užpuoli
kai sulaikyti. Nustatyta, kad 
jie esą A. Simonaviczius ir J. 
Czliacicovas.

szie primusze sarga ir in-

ir nenorėjusi

prl-

ATVAŽIAVUSIEJI AMERI- 
KIECZIAI VISI LIKS. 

LIETUVOJE.
Sziomis dienomis pro Kau

na pravažiavo 18 Amerikos 
Lietuviu. Teko isz ju sužinoti, 
kad dabr atvykę Amerikiecziai 

nuolat

prane-

GAUSIAUSIA LIETUVOJ 
SZEIMA ISZ 26 NARIU.
Gausiausia szeima Lietuvoj, 

isz “Musu Rytojaus”
szimu sprendžiant, bus Mato 
Akucevicziaus, Pajavonio vals. 
Trilaukio kaime. Akuceviczius 
nejaunas, jau 62 metu, dabar 
turi treczia žmona. Su visomis 
žmonomis 
vaikus.

turėjo isz viso 24

•

SKAITYKITE “SAULE" 
<•

KATEDROS SZVENTORIUJ 
RASTAS LAVONAS.

Vėliniu diena ryta apie 5 va
landa Kauno katedros bažny
čios, szventoriuje rasta adv. 
Kajetono Ciemnolonskio lavo
nas. Velionis buvo atėjės pasi
melsti ir mirė szirdies liga., 
Rastas tik ryta sukniubęs prie 
suolelio.
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Muso Kalėdinis Kliubas ne tik del darbininku ir del vaiku
ir mergaieziu, bet dėl visos szeimynes. Insirszykite dabar
Juso pirmas inmokėjimas priskaito jus kaipo nari. 

..Į. '
LYGI SUMA KLESA

pradėkite sziandien, Yra klesa tinkama del visu
PADAUGINANTI KLESA

♦ , '■ ¥' : j i; t ’wir.L -i x. .

In 50 Savaicziu del Kalidu 1931 
■■■■■■■M ;

2c Klesa užmoka . . $25.50 
$63.50 

. . . $127.50
SUMAŽINIMO' KLES^

lc Klesa užmoka

5c Klesa užmoka 
10c Klesa užmoka

, *1

» •
. . $127.50 1' ‘iM* ’

Į

Pradedat su aukszcziausiu suma ir su
mažinate suma kožna savaite 

f

Todėl
* • 'f >

In 50 Savaicsiu del Kalidu' 1931

25c Klesa užmoka
50c Klesa užmoka . . $25.00

$12.50

visi pasiliks Lieutvoj 
gyventi, o

PRADEKITE SZIANDIEN
' Ji 1 1 ♦ *i 1 1 -ij lt ”

juso 1931 Kalėdini Kliuba szitam Banke. Dideli ar mari 
savaitiniai mokeszcziai: po 10c. 25c. 50c. $1, $2, $5, $10.

Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti.

, ' --------- $---------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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Vidurius Sutaiso
VALPOS ŽOLIŲ ARBATA yra sudėjima.3 isz szaknu, žie
vių lapu, uogu ir invairu žiedu. Szia Arbata yra geriausia 
vartoti nuo inkstu ligų, pūsles uždegimą ir viduriu užkie
tėjimą. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus viduruose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke 50c. Raszykite lietu
viukai in LINCOLN LABORATORY

Cor. Eight and Lincoln Sts. Waukegan, Ill.

VINCAS MINKEVICZIUS
• Ii,

GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 
Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799 *

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir
užlaikimo mėsos visokiu gatuūku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON”
kumpiai ir laszinai.

$50.00
$100.00

$1.00 K1o8u užmoka
$2.00 Klesa užmoka
$5.00 Kleiiu užmoka .'. $250.0,0

$10.00 Kleša užmoku . . $500.00

$2.00 Klesa užmoka
geriausi

$20.00 Klesa užmoku . $1,000.00 
t

Visa szeimyna gali prisiraszyti.
,1 ■ f , ' / ■' ■1' *’■ ■ .. ■ ' .

First National Bank i

,> wb»

v* 1
SHENANDOAH ABATTOIR

SHENANDOAH, PA.'SHENANDOAH, PA.'
co

Iii k L . *Va<»
**•*••-

. MAHANOY CITY, PA. 4

Simakau.sk



