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Isz Amerikos
PAGAVO RAGUOTUS 

ZUIKIUS.
St. Paul, Minu. — Keli vai

kai eidami girna pagavo kelis 
zuikius su ragucziais, kurie tu
ri po du ragu,-dvieju coliu ilgio 
ir apie coli storumo. Vaikai nu
siuntė tuos nepaprastus zuikius 

np-in Minnesotos universiteto 
zeju už gera atlyginimą.

SENUKAS PERGYVENO 
RUSISZKUS CARUS.

Chattanooga, Tenn. -

5
i

ir gimė

- Senas 
Žydas, Abrallomas Bart, kuris 
sakosi turi 114 metu
Lenkijoj 1817 mele, pasakoja,
buk jisai gerai atsimena penkis 
buvusius Rusiszkus carus kaip 
tai: Aleksandra I, Nikaloju I, 
Aleksandra 11, Aleksandra’IH 
ir Nikaloju II kuri Bolszevikai 
nužudo. Senukas da yra geros 
sveikatos ir mato gerai.

GAVO PER PAKAUSZI 
UŽMIRSZO DVI KALBAS.

Sunbury, Pa. — Czionais eina 
akyvas teismas už sumuszima 
Mvkolo Zavickio isz Mount 
Carmel. Laike susikivirezinimo 
Henrikis«Balunas isz Exchange 
trenke su beisboline lazda Za- 
vickui per galva nuo ko nžmir- 
szo kalbėti Lenkiszkai ir Lietu- 
viszkai ir <hd>at <os gali kalbėt 
Angliszkai.

Bailinas likos nubaustas in 
pataisos narna. Yra tai pirmu
tinis panaszus teismas Ameri- 
ke, kur žmogus užmirszo savo 
kalba per sužeidimą galvos.

RABINAS ISZLAIMEJO 
KIAULE IR PADOVANO
JO KATALIKU KUNIGUI.

Salem, Ore. -— Juokingas at
sitikimas iszejo czionais ant fo
ro kuri-laike Rotarian klinbas 
ant suszel'pimo bedarbiu. Tarp 
kitu pasilinksminimiu kli/ibas 
leido ant loteriėos 125 svaru 
sunkumo kiaule ir kaip ant tpj
]>atyczJu iszlaimejo ja Žydu ra
binas Max Felman. Ar tai ant 
paszandinimo ar isz geros szir- 

rabinas padovanojo kiau
le Katalikiszkam kunigui Frau 
eis M. Nolan.

Buvo tai Petnyczia, bet kiau
le buvo gyva, todėl kunigas No-( 
lan paskerdė kiaule Subatoja ir 
turėjo szviežios kiaulienos ant 
Nedėlios. Ant piet užprasze ir 
rabinu Felman, bet tas atsisako 
dalybauti hesiedoja.

dies,

PAMALDOS 
TOS, NES PARAPIJONAI 

SUUODĖ...
Parkersimi’, W. Va. — Laike 

pamaldų Baptistu bažnytėlėje 
mažam iniestelyja nuo czionais, 
parapijonai negalėjo malsziai 
iszsedet o priezeris negalėjo už
baigt pradėtu pamaldų isz prie 
žasties labai meilaus kvapo,ku- 
ris iszejo isz bažnytinio skiepo. 
Visi pradėjo jeszkoli to 
po”
Kampely ja 
galonus geros guzuies ir 
lonus gero vyno, kurios paslė
pė butlegeriai, manydami kad 
bažnyczioja bus saugiausia. -

Ar manote kad ta gera szto- 
pa iszliejo, o ne! Parapijonai 
iszsidalino tarp saves o prieze- 
riui padovanojo vyną.

PERTRAUK-

“k va
irini! galo pasiseko surast, 

po tropais rado 35
25 ga-o

NUŽUDĖ PACZIA, DIN AM L 
TAVO NAMA IR PATS 

PASIDARĖ SAU 
GALA.

Iszneszias 
narna in padanges su dinamitu, 
kada jo szeimyna miegojo, Roc
co Delucio, 50 metu, nužudė sa
vo paczia prie penkių
po tam paleido kulka sau 
krutinę. Deluciai nuo kokio lai 
laiko negyveno su savim, 
ras alėjas vakare pas paczia
norėjo dant sugryžtu pas ji, o 
kada ta atsisakė, atkerszino jai 
baisiai. k

vaiku,
:n

Vv-

paczia, 
kuri su

NUŽUDYTA LAIKE 
MALDOS PER VYRA.

Richmond, Calif. — Roy Fet
terman, nužudė savo 
motina szesziu vaiku,
vyru negyveno koki tai laika, 
už tai, kad tankiai ja plakdavo 
be jokios priežasties. Ana va
karu Roy atėjus pas moterių 
pareikalavo kad pas ji sugryž
tu, bet motere nenorėjo ir už 
ėjus hnt virszaus, užsirakino sa 
vo kamharelyja, kur atsiklaupė 
ir pradėjo melstis. Insiutes vv- 

, szoko kelis 
įkartu ant klupojanczios moto 
ros, užmuszdamas ja ant vietos 
po tam pats szove sau in sme
genis ir atliko ant vietos.

ras iszvere duris

£

PARDAVĖ 160 DOLERIU UŽ 
20 CENTU.

Philadelphia. — Mikas Zyt- 
niek, yra labai paezedum žmo
gum. Užtemino jisai savo gyve- 

laikraszcziu 
parduot sku- 

Pasiszaukes

B A

norint s vyras
V

dievobaimingas 
atnesz- 

mot o-
ji buvo nuo pavietres 

IV> visas pakam-

1

APSKUNDĖ LAKSTIS 
LAKSTELE,

LAKSTELE LAKSTĖ. *
Chicago. — Akyva yra pra

varde Lakscziai 
buvo geras ir
žmogus, dirbo sunkiai 
davo visa uždarbi savo 
riai, bet 
boba. Lakstė
peš kaip kate su pūsle, drauga
vo su svetimais vyais, po viso
kias urvas ir ant galo.prisipla
kė prie kokio tai Milerio.

Laike teismo j u deszimts me
tu dukrele mate kaip jos 'ma
myte mylėjosi su kitu vyru, bei 
mergaitei ncpavelino liudyti 
prieszais savo tikra molina. V y 
ras liudijo priesz savo motere 
su aszaromis akysia, nes buvo 
jai isztikimas kaip szuo. Sli
džia paliepė porcijai susitaikyt 
in penkes’dienas, o jaigu to ne 
padarys, tai motere uždarys ;n 
kalėjimu ant szesziu menesiu.

mergaitei

J

SZESZI KALINIAI PABĖGO 
ISZ KALĖJIMO, TRYS 

SUGAUTI O TRYS 
NUSZAUTI.

Leavenworth, Kans. — Trys 
kalinai likos suimti o trys nu- 
szauti ant smert, kurie buvo pa 
begia isz czionaitinio kalėjimo 
pasiimdami su savim kalėjimo 
dažiuretoja Thomas White, ku
ri perszove in ranka. Kai i ui li
kai pavogė^ tris automobilius 
nuo t'amieriu. Vaiskus likos isz 
szauktas ant ju sujeszkojimo ir 
užtiko pabėgėlius pas 
farmeri, apsiaubė narna ir 
sus suome po trumpam szaudy- 
mui. >. ' .

M 'A

•a ■

viena 
f

vi

STIRNA TURĖJO SZESZES 
KOJAS.

Laurelton, Pa. — James Lib
by, nuszove Union pavieto stir- 

szeszes kojas.
Dvi ekstra kojos buvo iszauge 
prie užpakaliniu kojų, 
davė iszkimszt visa stirna.

na kuri turėjo

Libby

Oshkosh, Wis. — Policija 
ana diena hplaike žinia, buk ta

da motere likos nužudyta. p.;r 
'savo vyra ir paskubino suimti 
žudintoju. Kada pribuvo iii pa- I ■
ženklini a minia, 

iMitecki gulinczia ant 
I pusgyve. v

Isz k vol imu pasirodo, 
apie deszimta valanda ta vaka
ru, Mitecki alėjas namo iszsi- 
traukes gerai inunszainė 
dėjo bartis su moteria, 
stengėsi a|)nialšzyt ir tasai 
kalis spyrė savo neszczia 
t oria in pilvą taip, kad toji su
krito ant grindii.

Motere turėjo 23 
motina dvieju vaiku isz kuriu 
vyi'Iąuses turi keturis 
Už 'dvieju’ menesiu ketino 
gimdyt Ireczia kūdiki, 
uždare kalėjimo, o motere 
vožė in ligonbuti kur kovoja su 
mireziai, o vaikai likos atiduoti 
in prieglauda. ■— Už (a viską 
yra kalta pasiuliszka prohibici-

I

!

mdo Agola
grinda

Isz Visu Szaliu
r. w. BOCBKOnNKI. Miur.

' —

UŽDARYTI SKLEPE

43 METAS

ATNESZE JAM “SURAMIN
TO JOS” IN KALĖJIMĄ.
Norristown, Pa.'— Sudas ra

do kalta moteria už nepaprasta 
prasižengimą, bet jos nenubau- 

gera pamoks-

roti s-

UŽSNUDIMAS KUNIGO 
SPAVIEDNYCZIOJE PRIE
ŽASTIS PERSISKYRIMO 

POROS.
Aveyron, l^rancije. —Fran- 

ajiraszi- 
kuris

MEILINGA PORELE UŽDA
RYTA SKLEPE PER VYRA 

PENKES DIENAS.

ISZ LIETUVOS

euziszk i la i k raszczei 
neja. akyva atsitikima

buk kolino atsitikti tūlam sūdo rasz 
jojo paczet

p ra
kuri ji

ra
mu*

metus, yra

met us.
pa

vyra
nu-

RADO ŽMOG-VILKA ANT 
UŽMIRSZTOS SALOS.

Yakima, Nė F. — Valdžios 
inžinieriai mieruodami žeme, 
užėjo nat užmirsztos salos, kur 
ra'do {nepaprasta sutevįrima 
žmog-vilka? kuris yra visai pa
naszus in žmogų, bet turi vilko 
būda — eina ant ranku ir kojų, 
turi iltis ir nemoka jokios kal
bos, liktai vilkiszkai slauge, o 
vilkai jam pristatinėjo maišia. 
Seni Kanadiecziai pasakoja, 
buk tokiu vilkžmoniu sonovisz- 
kuosia laikuosia buvo dgug, 
kurie užpuldinėdavo ant 
niu. Kokiu l)udu tasai sutvėri
mas atsirado ant tds salos, tai 
niekas negali atminti. Inžinio- 

bet pirma nu
traukė nuo jo paveiksią.
riai ji miEzove

b, 
žmo-

t

Apie

saves tiktai

tininkui 'kaipo ir 
prie spaviedes.

Marcia
prie

Matyt jos ilga

Tarn (d 
spaviedney. 

bobiszka 
viednis užmigdė kunigą, 
kiekiam tai laikui motere dasi- 
prato, kad'kunigėlis miega, ne- 
p r i go 11 > ėjo k o se j i m a i...
galo motere užpy’kus, iszejo isz 
spaviednyczios. Vieta, josios 
užėmė josios vyras prie lan
gelio, kuris su smarkumu pri
eidamas prie spaviednyczios, 
nusisznypsztc sau uosi, kad net 
kunigėlis kriiptelejo, bet nepa- 
t eini no permainos spaviedny- 
cziojė ir norėdamas parodyt, 
kad nemiegojo -ir viską buvo 
girdėjos ka motere spaviedojo- 
si klauso toliaus: “Kalbėk to
liau, mano duktė, J<a daugiau 
sugrieszijai apart -szeszto pri
sakymo, kuom daugiau užrūs
tinai Dieva?”

Vyras da.siprato- tuom, kad

Poni 
pirmai ine

rr

Vieta.

< <

li riejo

spa-
I'o

Ant

>

jojo piicziute ji apgnėdinejo ir 
padavė teisman ant persisky- 
rimo.

x---- -- —1
ISZPANĄI ISZRINKO 
NAUJA PREZIDENTĄ. 3 
NUSZAUTI, 17 SUŽEISTI. 

, Madrid, Iszpanije. —• Niceto 
Alcada Zamora, sunūs ūki
ninko likos iszrin'ktas pirmu
tiniu prezidentu republilkonisz 
kos Iszpanijos. Zamora pra
liejo revoliucije ant praSzalinl- 
1110 karaliaus Alfonso. Lai'ke 
rinkimu daugeliuosia miestuo
se atsibuvo maiszaczoi. Gi jone 
8 policininkai likos sužeisti, 
du užmu'szti ir 40 aresztavoti. 
Zaragozojo likos užmusztas 
vienas žmogus ir daug sužeis
ta.

sūnūs

likos sužeisti

LIETUVE IR APIPLESZE. 
PLESZIKAI NUŽUDĖ

Brunswick, Ohio. — Savoju 
ūkėja netoli ežia, rasta nužudy
ta Ona Urboniene, 38 metu per
siskyrusi naszle, motina dvieju 
vaiku. Sakoma kad ja užpuolė 
pleszikai ir nužudė,t pavogda
mi $35 pinigais. Jos lavonu už
tiko parėjęs isz mokyklos 11 
metu vaikas. Ji buvo perszautn 
per galva tris kartus.

Sulaikyta tos apielinkes ke
turi vyrai. Sako užpuolimus 
padaryta kadangi ji buvo lai
koma turtinga.

Kitas Urbonienės sūnus yra 
14 metu amžiaus. Jos buvęs vy
ras, Antanas, gyvena Clevelan- 
de. b

nime krūva senu 
kuriuos nutarė 
d u mink u i. Pasiszaukes skn- 
durninka, pardavė senas popic- 
ras už ilvideszimts centu ir 
džiaugėsi isz padaryto biznio.

Vakare jo sesuo Aniele Klin
ger, atėjus isz darbo, persigan
do nemažai kada neinate sena . • . .popieru, nes josią buvo paslė
pus 160 doleriu. Zyt niekas t uo
jaus pranesze policijai, bet ly 
szioliai skiidurninko su 
gaiš nevaldo.

de tiktai iszkirto 
la.

Mare Janko'viez isz 
town, nuėjo atlankyti savo vy
ra, kuris 'buvo uždarytas kalė
jimo už koki tai Įirasikaltimn. 
Vienas isz dažiureloju palomi
no mot eres kiszoniuj koki tai 
pundeli. Perimtas akyvumu at
omo nuo jos pundeli, kuriame 
radosi kvorta munszaines, ku
ria jam atnosze idant ji 
minti kalėjimo.

sura-

/g
pini-

VIENAS KUNIGAS DEL 
54,000 0YVENTOJU.

Mexico City, Mex. — Legis- 
latura Chihuahua invede nau
jas tiesas, kurios pavėlina tik
tai viena Kalalikiszka kunigą 
aprūpint dvasiszkai 54 tuks- 
tanczjus žmonių arba tiek pa
rapijom!. Naujos tiesos likos 
tuojaus invykdytos,

■ • ■ -- "---- A
PALAIDOJO SZUNI SZALIA 

SAVO VYRO ANT 
KAPINIU.

Milwaukee,AVis. —Mrs. Wil
liam Yahr, likos aresztavola 
per sveikatos vivszininkus už 
palaidojimu pastipusio szunc 
sztflia savo mirusio vyro ant 
kapiniu Princeton, Wis. Žmo- 
nys mate kaip duobkasis Her
momis Arndt,
ant kapo ir užkasė maža grabe
li szalia mirusio Yahr’o. Prane- 
szo apie tai valdžiai kuri iszika- 
se grabeli, atidarė ir rado jame 
szunyti.

BALTIEJE VELA PAKORĖ 
DU NIGERIUS.

Lewisburg, W. Va. — 
60 žmonių insigavo in pavieta-
va kalėjimu isz kurio isztraiike 
du nigerius Tom Jacksin, 25 
metu ir eGorge Banks, 27 metu 
kurie turėjo ant
apatines drapanas nuvedė prie 
telefono stulpo ir abudu pakorė 
po tam paleido in 
daugeli szuviu 
namo.

Nigeriai nužudė konszt a he
lius J uozą M vieš ir Jack Brown I.
kurie nuėjo apmalszyti musz- 
tyne laike szokio kuri nigeriai 
laike. Kada abudu aploĮdinojo 
sale nigeriai paleido iii juos 
szuvius užmuszdami ant vietos 
ir už tai likos pakartais.

kabanezi us 
n nė jo kožnas

o

Paskutines Žinutes
. < ■ . »

If Hamburg, Vokietija. *
Keli žinonys likos užmuszti
daugelis sužeista maiszacziuo
siu tarp policijos ir Komunistu 
laiko Kalėdinio jomarko.

iszkase. duobe
1[ London. — Pakraszcziuo- 

sia Anglijos buvo tokie szt ur
mai kad 60 žmonių žuvo.100 iszI
gelbėta o daugelis sužeista per 
siisidaužyma laivu.

POPIEŽIUS APLAIKE 
DEVYNIS AUTOMOBILIUS.

Vatikano ^liestas. — Popie
žius priėmė (devynis naujus 
puikius automobilius, kuriam 
padovanojo Amerikoniszki fa
brikantai automobiliu. Tiejei 
automobile! bus naudojami per 
žymius bažnytinius Wirszinin- 
kus. Popiežius turi kelis bran
gius automobilius del savo nau
dos.

Vincezna, Jtalije. — Kelioli
ka melu atgal Lašino Arezzo, 
jau senyvas žmogelis, apsipa
czia vo su jauna ir patogia mer
gina Emanuela Piacenza. Vy- 
ra's buvo laimingu su savo jau
na ir karszta paeziule, bet po 
kokiam tai laikui pradėjo jaja 
nužiurinet kuri susinesze 
jaunesniu vyruku kuris gyve
no už sienos. Seko paskui jaja 
kelis menesius ‘ir ant galo ant 
tikrųjų persitikrino .'kad jojo 
paeziule ji apgaudinėja. Nuta
rė a.t'kerszyt abioms. . 

•r

Kada ana diena patcniino 
einant myleina in skiepą o po 
keliu minu tu einant o in ta pa
czia vieta jojo paczia, priėjo 
pamaželi prie duriu skiepo, 
idant persitikryt ka meilinga * 
porele lenais veikia. Kada jau- 
nieje bueziavosi saldžei 
užtrenkė duris skiepo, 
no nedora paczia su meilužiu. 
Po'keliu dienu kaimynai girdė
dami vaitojima iszeinanczio 
isz po grindų skiepo, klausinė
jo 'kas tai gali būti, bet vyras 
su didžiausiu nialszumu, atsa
ke, gal tai kates. Kaimynai to- 
'kiu iszaiszkinimu nebuvo už- 
gandyti ir pranesze apie tai po
licijai.

Virszininkas policijos su ke- 
leis palicijantais, nusidavė tuo
jaus ant vietos, o kada atida
rė duris paregėjo baisu regė
jimą. Mylema porele 
ant žemes, iszalkia, 
apkvaito ir pusgyvi, 
slieetva ir viskas iszsiaiszkino.

I H

Porele likos nuvežta in ligon- 
bute o vyras gavo pei'siskyrl- 
ma nuo apgavingos inoteres.

Vilkavisziti.
laikraszeziai iszsižioje
kia.: “
v isz k a cukru

b.

su

v v rito 
užraki-
J

gulėjo 
iiszbalia, 

Padare

LAIKE STUBOJE UŽRAKY- 
TA MERGAITE PER 15 

METU.
Suffolk, Angliję. — Henry 

geisdamas savo tluk- 
4‘nuo svietisz- 
laike ja ja už- 

15 metu.

Powers, 
t oria apsaugot 
kės prapulties,” 
daryta šluboje per
Mergaites prasikaltimas buvo 
tas

DEL LIETUVISZKO 
CUKRAUS.

Nors visi
szau-

Visi vartokite tik Lietu-
> y

Vilkaviszkyje, nors užsimuszfk, 
beieszkodamas jokioje krautu
vėje Lietuviszko cukraus ne
gausi! O ku bekalbėti apie to
limesnes nuo Mariampoles vie
las . ..

bdt pas mus,

AMERIKOS LIETUVIO 
TRAGEDIJA LIETUVOJ. 
Raseiniai. — Lapkriczio 19 

d., Kalneliu kaime, Raseinių 
valscz. Juozas Rumsza per ne- 
aHesarguma iszszove isz revol
verio ir szuviu sužalojo savo 
žmona Viktorija Rumszienc. 
Pats Rumsza isz to iszgasczio 
iszbega isz kambario ir savo 
lauke krūmuose nuaiszove. Su
žeistoji Viktorija Rumszienc 
padėta Raseinių apskrities li- 

NusiszoviLsio Runi- 
invyki o

Rumsza buvo 68 m.,

goninej.
lavonas rastas 

vietoje.
amžiaus ir tik sziais metais bu
vo gryžes isz Amerikos.

szos

PER SANVAITE 16,000 
KIAULIŲ.

Ūkininkai paskutiniu laiku 
kiaulių in supirkimo punktus 
kas savaite atveža per 16,000 
sztuku. Tiek kiaulių veikian- 
czios skerdyklos nepajėgia pa
skersti. Jos in savaite tegali 
paskersti iki 12,000.

ma
mas

nepaskerstoms

Jei jau 
veiktu szieniet statoma Taura
gės skerdykla, tai butu gali- 

paskersti visas pri stato- 
kiaules. Bet Tauragės

skerdykla tepradės veikti tik 
apie Naujus Metus.

Likusioms 
kialems parduoti gyvoms tuo
tarpu nėra rirfku .Prancūzija 
gyvu ikiauliu nebciszlėidžia, 
kadangi iszsėmtas nustatytas 
kontingentas. O in Vokietija 
kas savaite tegalima iszvežti 
tik apie 2000 'kiliuliu, ir tai te
galinant už gyvo svorio cent
neri vos 25 lt.

BEPROTIS SUKRAMTĖ 
KALĖJIMO SARGA.

London. — Ludvikas Main- 
ezoot, buvusiis milžinas drutuo
li s, įstaigai neteko proto ir li
kos nuvežtas in pavietine pri
glauda del pamiszeliu. Vos to
nais iszbuvo kėlės valandas už
klupo ant savo dažiuretojaus 
Plucky Daviso, kuri per drapa
nas tiek (sukramtė, kad pakol 
atbėgo kiti dažiuretojai in pn- 
gelba, Davis mire nuo neteki
mo kraujo. Pamiszelis baisei 
sukandžiojo palicniona,. kuris 
atbėgo Deividui in pagelba.

' ■ k * ■

kad turėdama 15 melu, 
szoko su jaunikiu be tėvo pa- 
velinimo. Tula motore dagir- 
dus apie tai, paszauke polici- 
je, 'kuri iszgelbejo nelaiminga 
mergina isz tos nelaisvos. Mer
gina yra 'sudžiovus kaip gilti
ne, mažai kalba ir vos pastovi 
ant kojų, nes yra labai silpna. 
Norintis jau turi 30 metu, bet 
svėrė tiktai 92 svarus. Tėvas u
likos aresztavotas.

BOLSZEVIKAI ISZSKERDE 
KONE VISA KAIMELI.
Vilnius. — Isz Dzisnos dane- 

sza buk soviatine valdže palie
pė nubausti mirezia dalgeli 
gyventoju kaimo Tabolku už 
tai, kad pilsiprioszino virszinin 
kams, kurie jeszkojo pas gy
ventojus pasiliptu ginklu.

Bolszevi’kiszki skerdikai nu- 
Ezove 50 žmonių. Devyni kal- 
muocziai pabėgo gilukningai 
per rubožiu in Lenki je.

Vilnim

LIETUVEI PADEGE 
MOKSLAINE.

Kaimelije Lodze- 
vieziu, netoli miestelio Sumi-
liszkiu, nežinomi piktadarei 
padegė tenaitine mokslaine ap
laistydami pirmiau su karasi- 
nu. Nuo mdkdajnės užsidegė 
namas Jono Hancoviczo. Arti
moje sudegusios mokslai nes 
surasta dvi bleszines, Ikokias 
naudoja Lietuviszki szapirai ir 
nužiūrėjimas puola kad tai bu
vo darbas Lietuviszku karei
viu. ' i

LIETUVOS PREZIDENTU 
ISZRINKTAS ANTANAS 

SMETONA. * l»ll ’ “
Kaunas. — Gruodžio 11 d., 

ei ek t ori u isz rinktas Lietuvos 
Prezidentu septyniems metams 
dabartinis Lietuvos Preziden
tas Antanas Smetona. Visa 
Lietuva triumfuoja ir džipugę* 
si!
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Kas Girdėt
Sekretorius Suvienytu Vals

tijų iždo Mellon paduoda užma
nymą Kongresui idant padi
dint taksas nes valdžia inejo in 
skola apie du bilijonus doleriu.

Nauja taksa bus uždėta ant 
automobiliu, radio, tolefonh, te 
legrafu, teatriniu t i kietu, ban
kiniu czekiu, pardavimo namu, 
paczto, Įiaperosu, t a laiko ir ki
tokiu dalyku.

Kam valdžia turi 
gyventojus
kad ir taip vos žriiobys pavelka 
savo sunkenybes. Argi riege- 
riau valdžia padarytu kad riu- 
siuristu in pragaru prohibicija 
ant kurios iszduoda szimtus mi 
liojiru doleriu kas motas o isz 
kurios pasipelno visokį virszi- 
ninkai ir prohibicijOs adminis
tratoriai.

būry,- IH:,“ atsitiko juokingas 
atsitikimas. Turtinga SZeimy- 
na; apleisdairiri namh iszvažiuo- 
dama in Florida, užkabino kor
telė an'i duriu idant pieninin
kas nepaliktu pieno ant trepu 
su tokiu paraszu : “

> > ♦

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES
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Don’t leave

— Sekantieji likos nubaus
ti per Harrisburgo federalisz-i Ui* ‘k. .... __ . . —k »

ka suda: Franas Kopicki isz 
ka reiszkia nepalikt Scranton, Agnieszka Adomai-

plesžikas, kurt# 
prftMilrgn, i nėjo 
ėmėsi prie drirbo,
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apsunkyt
naujoms taksoms

Kiek sziadien randasi tokiu 
moterių, kurios butu ant tiek 
iszmintingės kad užtarti už sa
vo vyrus kurie savo prisiegeles 
apgaudinėja!

Apie viena tokia skaitome 
ana diena. Yra tai Mrs. Fannie 
Weller isz Bostono, kuri stojo 
apgynime savo vyro, kuri sū
dąs nubaudė ant penkių metu 
in kalėjimą ir užmokėjimą 500 
doleriu bausmes už suvadžioji- 
ma penkiolikos metu inergai- 
tes.
Pati Wellero aiszkind sudžiiii 

buk dabartiniuosia laikuosta 
penkiolikos metu mergaite isz- 
rodo ant dvideszimts metu mer 
ginos, o žino daugiau už trisde
szimts metines moteres. Bet 
tas nieko nepri’gelbejo ir vyru
kas turėjo atsėdėti savo baus
me kalejimč.
Ar daug tokiu moterių yra ku

rios taip padarytu?

Pana Jennie Pavilion isz Los 
Angeles yra nepaprasta mer
gina. Gali ji panert suvisai po 
vandeniu ir giedoti kada ran
dasi po vandeniu. Pati negali 
iszaiBzkint kokiu budu tai gali 
daryti, kad būdama panėrus po 
vandeniu, gali atidaryti burna, 
ir vanduo nesigauna in viduri. 
Klausytojai prikiszdami 
prie virszunes vandenio, 
aiszkiai girdėti jos g
Pana Paynion pirma karta da- 
žinojo apie tai, kada maudėsi 
maudykloja, kada atidarė pla- 
cziai burna po vandeniu, o Van
duo nesigavo in burna. — Jai
gu pan Paynion kada isztekes 
už vyro, tai bus jam suriku ap- 
malszyti sdvo pdcziuole. Ar ne?
Szirit!

ausi 
gali 

i odoj i m a.

• •

rugoja buk
vi

Nekuriu vyrai i 

moteres naminis darbas su 
šokiais elektVikiniais pagerini
mas ir maszinoms yra lengvas 
ir negali lygintis prie vyro. Bet 
sztai ka vienas žmogelis ap
skaitė: Paprasta motore užsi- 

jį |r , ji i
imdama naminiu darbu in lai
ka trisdeszimts metu pagamina 
tiek valgio, kad pavalgydytu 
IĮ50 tukstancziuS žmonių, Su
naudoja 100 tuks'tanti valandų 
ant szlavimo, ihazgbjimo, czys- 
tihimo, siuvimo ir 1.1. Už ta sa
vo dafba rtplaikd menkesni už
mokesti no kaip praszczinušias 
daViūninkas, oiorints gaspadi- 
nes yra skaitomos kaipo vienai 
isz puikiausiu darbu. —Dieve 
apsaugok jaigu musu moterėlė# 
kada iszeitu ant streiko, parel- 
kalaudatho# asžtuoniu valandų 
darbb ir ližriibkesti už ”over 
time”.

r.uz

Poniukam miestelyje Box-

Dėvint Broliai 
ir Sesuo

ndthirtg 
nieko.

Ta vakaru insilanže in narna 
perskaito# 

in vidų
paimdamas 

ka ilk dėvėsi iszneszt isz iterno. 
Iszeidamas paliko koreziukė: 
“I&’/ipiklžian jus praszyma — 
nieko nepalikdamas. >)

1 •

;aila ima žmogų žiūrint 
kaip musu patogios; jaunos ir 
skaisczioS Lietuvaites po musu 
LietuvisZkas kolonijas, eina 
tiesi keliu in pragaru per tran- 
kimasi po visas pabulkes #U 
automobiliais, 
storlūpiai ir Italijonai in viso
kias “rodhauzes”’kur pralei
džia naktis ant szetoniszku or
gijų. Argi motinos tu dukrelių 
jiežino ar nenori žinoti apie tai, 
ar turi pragertus smegenis h* 
neturi laiko rūpintis dorybe sri- 
vo kūdikio už kuri turo# atsa
kyti priesz pieva už jos nupuo
limą? Szkada kad sziadien riė- 
siranda Lietuviszku perkuriu 
kurie trenktu in tokias vietas 
ir riutomobiliUS.

—i—_
Žmogus riėžino dienos ne Va

landos, kurioja nehtimė ji ga
li patikti ir atimt jairi gyVUSti. 
O bet žmogus be paliovos kovo
ja už kasdienine duona ir būvi 
ant rytojaus.

Toj kovoj už galinga 
nepajunta kaip nelaime ant jo 
lauke ir pareii’gineja jam prn- 

Taigi, tasai nuolatinis

g

kolonijas

kūnas iszvoža

doleri

pulti. Taigi, 
ganymas riiž doleri ir garbe yra 

’žmogaus palikimas. B 
___ - . - , L • •_______ __  • •

Minksztu anglių kasyklų aį)- 
linkinesia randasi apie 200,000 
žmonių be darbo ir be viltibs 
suradimo kito kokio darbo. 
Žiema jau ežia ir tie vargszai 
nukentės nemažai per bedarbe. 
Suszel[>imo drauguve Ameri
can Friends Service Coriiiteta# 
su pagelba valdžios pradėjo sti- 
szelpinėt tuos nelaiihingus, Juo 
dariii valgi del 15,000 vaiku ku
rie lankosi in mokSlairiėS, 
siuntė iri lėnais 4,000 poru bzc- 
veryku, tonus drapriiih ir kito
kiu reikalingu dalyku del gy
veninio.

Guliehialdriai isz Alabama; 
Arkansas, New Mexico, 
klrihoma,
Utah valstijų, atsiszauko in 
drauguve Raudonooj Kryziads, 
kurie meldžia pasZelpos del tu 
nelaimingu žmonių. Padėjimas 
minksztu arigliu aiiglckasiu ton 

d

T1U-

Ohio;
Pennsylvanijos

atsiszauko
; r

yra apverktinas ir graudus 
jaigu paszelpa greitai nepribus, 
tai szimtai iszmirs nuo badė; 
vargo ir ligų.

nuo

Ar Žinot Kad...

tieno isz Dickson City, Anta
nas BankovSki jsz Oilylpliant 
už peržengimą prohibicijos 
iiesii. Vbirrts Balhltslia (peLsi- 
maines Moyle) ir Maro Szul- 
dikieno isz AVilkės-Barre už 
neteisinga ir melaginga isz#I- 
emima praszparto važiuoti Jn 
teyyne. !

— Petras Zumczak^ 50 me
tu, kuris neturėjo darbo per il
ga laika nutarė užbaigti savo 
švietiszkifs ergelius 'ant visa
dos. Insidejas in kepure dina
mito, sujungė su elektriikinlu 
dra/tu ir likos sudraskytas ant 
Bzmotu. Kone visi langai Šlu
boje likos iszkulti per 
eksplozijos.

— Gruodžio 5-ta vėl pradė
jo operuoti Standard Anthra
cite Mining kompanijos Flo
rence kasykla, kur dirba 195 
anglekasiai. Ji buvo laikinai 
uždaiyta del užvilktu taksu.

— Gmodžio 1-ma Andriu# 
Radzeviczius su sunttm Juozu. 
White Ha ven e nuszove dvi 
stirnas.

t Jurgis Miševiczius 
m.;
džio 4-ta nuo szirdies atakos.

•f* Elzbieta .Karaszkaite 
m., dūkto Juozo Karaszkos, gy. 
AVilkes Barre Toumship, mirė 
Gruodžio 4-ta nuo apdegimo.

drūti

nuszove

, 58 
gyV. Lynwood, mire Gruo-
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PASAKAITE ISZ
BIBLIJOS

Adomas pasitiko aSlla Rojuje, 
Ir t ei p kalbėdamas rugoje: 
Kad jisai yra niekiausiu su

tvertas.
Ba su moterių ne yra apteik

tas.
Kožnas siitverimas ttiri savo 

I

pataite,
0 ji. Dievas tuoin llėhptėiike, 
Net ir tave, toki sutvėritna, 
Prifcze apteikė 'asilu, kaip visi

vadina.
Dievas
gai'lejd,

Adomui 'sžoii'kauli isžeme ir
szale padėjo,

Iszgirdeš tai prtst-

Isz kb liiiksmas Adomas buvo 
Ba Jevule del save# gavo. 
Asilas - - ’.pavogė  jas;

Na dabar

b<vv v.

Adbmui
Lire: 

žmogeli r il go t 
negali .

li* su manim lygus esi, 
Ir tu ausis tuo turėsi. F.

At Žinote Kad... , —.—;— ,
Upes Mississippi 4200 my4 #

liu ilgio, Ainažoiia upė 4,1)00 
hivliu.

Galaskit kardelius, kuku!
Vaduokit sesule, kuku!

Pasrike tada jauniausias bijo
tis 'kitiems broliams ir suszoko 
visi devyni broliu galąsti kar
dus ir lakini kurtus. Paskui 
Szokd visi ant arkliu ir nujojo 
iri gii-fia.

O devyngalvis jaii baigė 
graužti aržuola. Begrauždamas 
girdi, kad kas alitrinksi per gi

nasi klausė, pasiklausė* ir
9

Devyngalve^ 1 devyngal
ve! Ar tik ne tavo broliai > 
kurtais atjoja!

Iri ta žodi, geguže atsake:

Tai ne jos broliai, kuku!
Tai girria ūžia, kuku!
Tai medžiai griūva, kuku!

Aprimęs devyngalvis vėl

Senai-senai viename viense- 
dyj, tarp miszJku, gyveno devy
ni broliai ir viena sesuo. Po k i- 
rio laiko sesuo isztckėjo ih kdr 
tai labai toli. GyVerio ji tori, gy
veno ir pagaliau labai pasiilgo 
savo broliu. Viena karta ji su
manęs važiuoti pas juos iri sve-tria.

-* vi- * sako: 
siems, devyniems broliams po 
viena. Paskui insidejo verpste 
ir devynis kuodelius linu — 
mane tenai bevieszedama pas 
brolius ir iszaus ,.(broliams jio 
marszkinius. Taip viską susi
taisiusi iszvažiavo.

Bcvažiiodamn per giria, ji 
sutiko devyngalvi smaka, kuris 
jai tarė: n

‘ — Devynbrole, devynbrole! 
Asz tave piausiu!
Nusigandusi moteriszke ir ne 

žinodama, kad daryti, pradėjo 
mėtyt jam bandelės, kurias vė
že broliams. Bet kas tai jam tos 
bandeles! Visos tos dėvyriios 
galvos prarijo po viena ir sako:

— Devynbrole, devynbrolėl 
Asz tave piausiu! ;

Nėbeturedama jau ka mesti, 
numėtė verpsto ir kuodelius, 
kuriuos devyngalvis tuoj sudo
rojo ir vėl szaukia — piausias4. 
Pagaliau ji mato, kad jis jau ir 
arikli baigia ryti, ir in vežmeli 
jau gretnasi, ne besumanydama 
ka daugiau daryti, szoko isz ra
tu ii* insilipo in aržudlri. Devyn 
galvis prarijo ir vežimėli. Ma- 
teydamas, krid moteriszke aug- 
sztai insilipus ir negalėdamas 
jos pasiekti, eme graužti aržuo
la. O moteriszke, devynių bro
liu sesuo, sėdi aržuole nei gyva, 
nei numirus ir nežino l;a daryt. 
Sztai pamate geguže skrendant 
ir pradėjo ja praszlti, kad duo
tu žinia jos devyniems bro
liams. Nuskrido gegute in vy
resniojo brolio palange ir eme 
kukuoti:

»
ii74 .i.'tf
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Iežius. Prisikepė bandei i uB
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KAIZERIO ANŪKAS MOKINASI LEKIOTI.
KunigaikSztis Louis Ferdinandas von Hohnezollorn, anti

ka# buvusio Kaizėrio, ciesoriaus Vokietijos, 
cropland. Egzamna jau iszdave ir 
Wayne pavietė, Detroite, Midi.

į-
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Senatve• 1

■■

BėVeik visi žmones su bairrie 
židri iri Senatve. Jauni nenori 
pasenti, seni bijosi nesveikatos 

Draugams ir 
senatve rupi, nes 

arba 
ii* nepaisiant

rupi
ir susilpnėjimo, 
gintinoms
jiems prisėina prižiiireti 
užlaikyti senus,
kaip malonu jiems yra juos 
prižiūrėti, patys seni • žmones 
labai apsunkina ju gyvepima. 
Kadangi senatve visus užinte- 
resiioja gal nebus pro szali tru
puti apie senatvės hygiena ap- 
rasžyti.

.-:■ Ml
r*
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SU

mokinasi lekioti
aplaike pailoto Iriisnins

bet he lepinimo.
Visi, netik seni bet ir jauni, 

turi suprasti kokia svarbia ro
le žmogaus gyvenime loSzia po
ilsis, kuomet žmogus pavargęs. 
Jaigu in laika žmogus pail8es 
tas praszalins daugeli Jii.

Ypatinga rityda turi būti at
kreipta in Senu drabužius, val
gi ir miklinima. Kuomet žmo
gus sulaukė 40 itne’tu jo kūno 
sziluma sumažėjo, ir mi’klini- 
mas labai reikalingus aprūpint 
trukumą. . Gaisus Anglijos gy
dytojas kuris pats susilaukė 95 
rhettiš,
vai'kszczibjima ant lauko,

Yra labai sunku paaiszkinti paisiant oro. Jis sako kad pa
kas (ai yra senatve.

Kai kurie žmones sulaukė 60 
motu jau seni, kiti suniukę 80 
metu protiszkai ir fiziszkai 
veiklus. Tokiu budo negalima 
sakyti kad žmogus sulaukės 
paskirta skaitliu metu yra se
nas. Yra sakinys, kad 
ris tiek senumo, 
vyras•

įiataria kasdienini pa
ne

bet kiekvienas 
nuspręsti. Kad

giria
devyngalvis

pradėjo graužti. Visai jau bar
ge graužti. O taip skuba, taip 
skuba, 'kad tik greicziaiL pa- f ♦ ' # *
graužtu. Jau suleido dantis lyg 
paežiam galui, stengiasi ko dau 

Jau pasvyrėjo 
pradėjo linkti 

O devynių broliu 
sesuo nei gyva, nei numirus 
laikosi insikibus in aržuolo 
virszune. Tik tuo laiku suuže 
sutraszkejo krūmai — iszszoko 
isz tankumyno devynių broliu 
kurta ir puolė visi drauge ant 
devyngalvio. Vienkart priszo- 
ko ir visi devyni broliai ir nu
kapojo jam galvas.

Taip devynių broliu sesuo li
kos iszgelbta, aplanke visus de
vynis!) rolius ir vėl laimingai 
gyveno.

giau nukasti, 
aržuolas, jau 
prie žemes.

nei

“mo te
al rodo, 

, Bėt gy
dytoju pareiszkimas kad — vy
ro senumą# priguli nuo jo krau- 
jagyslu, 
senatvės

kiek
kiek jau ežia.”

RINKIMAS VYRO

Tas 
amžius

netinkamo val- 
ir 1.1, visi

ar tik nebus geriausias 
paaiszkinimas.

reiszkia, kad žmogaus 
priguli nuo jo arterijų sistemos
padėjimo. Ankstyvas sukietėji
mas krauju gyslų nuo nukreipi
mu užkreimių 
gio, susirūpinimu1,
yra nukreipiami.

Daugelis žmonių tiki kad Su
laukė kai kuri uos metus jau da- 
siėki paskutini gyvenimo pus
lapi. Tiki kad sveikata — pro
tas ir kūnas — natūraliai pra
dės silpnėti. Koks* klaidingas 
nusistatymas. Senatve turi but 
gana linksma fiziologiszka per
maina. Turi 'būti linksmybes j r 
pasigerėjimo laikas.

Senyn einant reikia pasirink
ti lengvesnius darbus bet to
kius darbus kurie reikalaus 

bet protiSzku

Vi en a karta buvo merigina 
kuri labai g 
vyras turės 
ma, ji nusidavė p>as sena girine 
ragana.. .

Nuėjus, raganos užklausė:
— Pasakyk man, 

koki vyra asz gausiu?' __

eide žinoti koki ji 
gauti; taigi, žino-

Drabužiai
Su li

ną mai turi 
Senosziltumo.

mieloji,

vėjinga vaikszczioti pakol žmo
gus pavargsta, 
toluma turi
nors visi senieji negali sekti jo
patarimu, vertėtu pavaikszezio- 
ti nors gražiame oi*e.

Reikia vengti greitu tempe
rai ui*os peririaihii nes seno cir
kuliacija ne stipri,
turi būti szilt bot ne pbr 
kus. Szaltame ore 
būti tinkamo 
kiniui nereikia tiek kuro kiek
reikalauja jauno. Jaigit žmogus 
sulaukė# 50 motu vis valgė 
sunkius pusryežius ii* pietus jis 
siitruriipina savo gyvenimu. Bu 
tinai reikalinga permainyti Vai 
gi ir pripratimus. Juos reikia 
pritaikinti. Galima tankiau vai 
gyti bet Vis mažiaus. Valgi 
reikia gera sukramtyti, ir po- 
vuliai valgyti. Daug mėsos ne
valgyti.

Senesni žmonės menkesni už 
jairnuosiiis, nes jie mažiau val-

Atsiminkite, kad sveika 
senatve priguli 'nuo žmogaus už 
šilaikymo jaunystes.

Visi pageidauja ilgai gyventi 
ii-sveika gyventi, Jr jaigu už
laikysime reikalingus, sveika
tos principus dailiai pasėnSime.

Sveikai 'Užlaikykime 
protą. 

.. ...... ■" 1 ......

PAJESZKOJIMAI

vis

Devyni broliai, kuku! 
.Tusu šešeile, kuku! 
Pati dcszimta, kuku! 
Aržuole sėdi, kuku! 
Devyngalvis, kuku! 
Aržuola graužia, kuku!

go-

savo

Iszgirdo vyrėsri^sis brolis ir 
sako:

— Vykit szalin gegute! Ka 
ežia ji in ausis szaukia.

Priskrido gegutė prie antro 
brolio palanges ir taip pat už
kukavo. Bet ir tas liepė ji nu- 
vyt. Paskui prie treėziojo ir 
ketvirtojo nuskrido ir taip

Ragana paklausinėjo jos ko
leto dalyku, pankui tarė:

— Eik staeziai per 
mlszka, nesisuk nei in kaire 
nei in deszine, ir neatsigiyžk 
atgal nei ant colio, ir ištrink 
man tiesiausia lazida kokia ga
li rasdi; juo tiesesne tuo geres
ne; bet ištrink tiktai viena ir 
atriesžk iriau.
' Mergina įstojo

szi

in mistka.
Timj ji pamate priesznLs save 
lazda; bet ji turbjb maža nege
ru rha viename gale, taigi tarė:

— Negaliu surasti geresne 
negu. ta.

Pa'skui, eidama toliau,

vi
sus isz eiles apalbke, bet visi ja 
nuvijo. Tada nuskrido gegužėlė 
in giria ii* pasakė devyni u bro
liu seseriai, kad jos broliai įle- 
klause ir nuvija ja Szalin. Tada 
moteriszke paėmė, nuinove nuo 
savo pirszto jungtuvių 
ir įeidavus gegutei,

pa
mate kita kuri buvo visai tie
si, tik mažas iszsisukimas bu
vo ties viduriu, taigi praėjo ja. 

Taip ji ėjo ir ėjo tolyn; ma
tydama daugybe lazdų kurios 
buvo beveik visiszkai tiesios; 
bet ėjo, jiessdcodama vis geres
nes, iki pagaliau# pasibaigė 
miszkas. Tada ji pamate kad 
progos lazda rasti beveik visai 
baigiasi; taigi turėjo imti vie
natine kok ia galėjo rest i, visa 
kreiva isztiesu,
rag'anhi, sakydama jog ji “ga
lėjo atneszti daug geresne; jei
gu iėž sykio britu btivris paten
kinta kokias hiate.”

Raįfana paėriie isz jos lazda,

netik fiziszku; 
pajėgu.

Sakitymas geru laikraszcziu 
ir geru knygų daug gero atnesz 
ir neleis perdaug susirūpinti 
apie visokius mažmožius. Senas 
žmogus visuomet baisiai susi
rūpina. Jaunesni turi ta žinoti, 
ir visuomet stengti juo# palink- 
smnti. Senėsnius visuomet tel
kia pakviesti prisidėti prie jau
nesniu pasilnksminimu. Klai
dinga, ir net baisu, tikėti kad 
jaigu žmogus sensta jau jam 
vietos nėra.

Radio taipgi ir suteikia ne 
iszpasakyto džiaugsmo, ypatin
gai tiems, kurio gerai negirdi

žiodą; 
licpO nu- 

neszt irp aduot jaunesniajam 
broliui ii* pasakyti, kad jau de
vyngalvis puse aržuolo pagrau
žė.

Nuskrido geguže in jaunes- 
hiojo brdlib palange ir užkuka
vo. Kai priėjo jauniausias bro
lis gegližes vytič t add gOgu te

Asz, Antanas Baliukonis pa- 
jeszkau savo broli Mykolą 
Prauckėvicžiu, esam vienos 
motinos suims. 1916 metais gy-* 
veno Avė. C., New York, N. Y.,

broli
esam

Vienatinis Anglikaš kuris 
buvo isžrinktils popiežium, bu
vo Nikalėjus Brakesboare, gi
męs St. Albans, Anglijoj, kitris 
pasiliko popiežium

,! < 4’ * f

ir dirbo E. 2nd avė ant trukiu.
Tegul 

pats ar kas ka apie ji žino at- 
siszaukia sziuo daresni 
,fl ' Ant. AL Baliukonis,

34 New Sullivan St.
Swoyersville,

Pirmutinis fortapijonas 
Amerike likos padarytas per 
Joną Boh rent s 1775 mete Fila
delfijoj.

• Farmorio pati Mr#. Fay 
Reynolds, pagimdė penktu po
ra tlvynukit pakaleiniai in lai
ka devynių metu.
‘ § Szvėntas Fi-anciszkus isz 
Ašižb ihVede paprritima skdm-

B

Adriahu
Dabai* nežinau kur jis.

b^ti bažnytinius vhrpus ririt
Ahiėlb Dievb.

• Miestas Beihų Pbrtuga- 
liszkam Afrlke, yta zinkb ftiies- 
tas, nes tenais kone visi namai; 
gdlfežkelid vagonai, stabdi ir 
žodžiu viškds yra padirbta isz 
zinko.

pasi Ii ko popiežium
IV, o -mirė 1159 mete.

§ Miestas New Yorkas pa
dirba 41 procentą visu vyrisz- 
ku drapanų Amerike.

§ Mete 1633 likos atvežtas 
in Aihėrikh pirihutįhiš videl- 
cius ir paddvdhtotas gubernato
riui John Wirithroi).

§ Napbleohas kitados bhvo 
valdytojuiti Frdncijos, Italijos, 
ROsijos; Phisu, Nidorlaridu, 
IdžjpariijOs ir .Bortugalijoė; bot 
jd -galybe dingo ir iriirO kaipo 
nelaifiVis atit Salos StV. TIblo-

♦ •nos. • 1 .

PHisn, Nidorlaridu

ir kuriu akys susiIpnojusios.
Kuomet gimines ar draugai 

visai apleidžia sūnūs, tas gali 
juos vesti • prie neiszgydomu

1 J- 1

nervis^ku ligb. Daugelis senu 
žmonių labai mėgsta simpati
jos ir ypatingo prižiūrėjimo, 
bet tokius nereikia lepinti. Jai
gu serga reikalauja priežiūrom,

ir atnėszo ja

Kingston, Pa.

Pajesžkan Antanu. Pugzli. 
Turiii svarbu reikalu. Girdėjau 
kad gyvena Brooklyno. Ihieina 
isz Lietuvos, Kauno Red., l)ld. 
Panemunes Parap. Kas ka apie 
ji žino ar pats tegul atsiszau- 
kia sziuo adresu:

Ant. Bulavas
Į

1

810 Brandywine St., 
Philadelphia, Pa.

tilin! ir numėtė žiedą ih stikli
ne; kuri buvo pkdeta ant lango. 
Prisižiūrėjo broli# ii’ pažino, 
kad trii Jrri šesėrs žiedas. Klau-
Šia geguže, isz kur ji ji gavusi )jatt6jb jM -n mergina 51. taK(.
■ 1 —« «■ a d* ■ «■ «■ W w-J I«k MB| I ‘■B* » I * «r 4*1Geguže atsakydama užkukavo:

*
Devyni brbljai, kuku!
Jusu sesele, kuku!
Pati deszimta, kuku! 
Aržuole sėdi, kuku! 
Devyngalvis, kuku! 
Aržuola graužia, kuku! 

\Baigia jau graužti, kuku!
Lakinkit kartelius, kuku!

“Sžtai yra tavo laltne: bjai, 
ėjai per miszka ir iszėjai su 
kreiva lažįda. Jeigu tavo pa
tenkinimo norai butu buvę 
lengvesni, butuni turėjus gere- 
ęne laime; (u praeisi.pro dau
gybe goru vyru, pagalinus ląu 
teks tiktai kdks kreivas ar kup 
rotas. ’ ’ .u U_'J

l» f



Prie Teveliu
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MYLEMAS KŪDIKIS

puiki ateitis Be abejones d ran- Į vieni pagirai ir kaip linksmai 
dienas leidžia. Pas dedįa at^t-, 
lankinejo kas diena puiki, sv^J 

Onitka buvo palaikyta 
kaip už dievaite! Visi del jos 
lankavoja! Ka geide to sulau
kė! ‘ ,

*

a

B

II.
Augsstumia Laimes.

Onute pabaigė mokslą pre
kystes, o kad nerado da del 
saves atsakantes Vietos pribu
vo pas tėvus ant kokio laiko, i

SAULE

I

— Nereikalauja bile kokia 
vieta — tarė motina po džiaug
smingam pasisveikinimui — 
tegul kitos ima, del‘tavęs rei
kia ko geresnio!

Ta pati ir Onute mislino. 
Teip praėjo konia puse meto 
kad sztai atsitiko ne permaty- •
tas daigtas, kad merginos ke
lius sumaisze.

Viena diena, kada Onute su- 
gryžinejo no paczto, kur nunc- 

gromafa pas viena kūpeziu 
praszimu vietos del saves, 

sztai pas tėvus pribuvo netikė
tas sveczias. Motina su džiaug
smu stovėjo szale, laike už ran 
kos jojo, o tėvas su guodonla 
ir puikumu žiurėjo ant sve- 
czio. Pribuvelis turėjo ap-.e 
penkosdeszimts metu amžiavis, 
su dideliu brilantiniu žiedu 
blizganeziu ant pirszto; auksi
nis storas lenciūgas no ziego- 
relio kabojo ant bnisloto.

— Atmink, Onutia, 
tai ? — paszauke motina in inei 
nante (lukteri.

Onute tuojaus dasiprato jog 
motina ne viena karta apsaki- 

• • • nėjo jog vyriauses josios bro-

su

kas

y

*

f

»

f

o

gaus su puikeis ponaiika labai 
geide. O kaxl tiktai tėvai nėsl- 
svarstytu ir tuojaus leistu ma
nia pas dede!

Drutelo n u žinojo ka szvogc- 
riui atsakyli, o Terese — szinn 
cziuviene žiurėjo ant brolio su 
baime.

— Atiduoti musu kūdiki ?— 
isztare tikum balsu.

— Turimo gerai aprimisli- 
te — iszsteneljo tėvas ant galo.

Gerai už pora dienu vc- 
asz pas jus pribusiu;

gal jau tada tįįkritia — tarė de
dis
kis gilirkis*.’ 
le!

czeL
4

Bicdnas isbnelis rtuliudo ir dis, jaute, jog juju Onute kas 
kartas atsznlineja prio tėvu.

Po tam paskuti nitam at si lan
ki m ui pas tėvus pasirengo 
Onute su dedia in aplinkine 

tKygos kur uszprasze vienas isiz

lai tai

T

i
Jai

Ml: : j į H" Jill
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TEISINGOS TEISYBES

* ° Medaus menesiaift jau
navedžiu pari baigė, .kkdaagen-

GYDUOLE ANT NULIU- 
DIMO.net galva nuleido.

*

susžnabždejo tėvas 

vai, nofgaliu kitaip, 

siu

-v—u ,F- - »»; •«<df

Teip greitai, tuo jaus!

— Dovanokite, brangus te- I J* f r W > ■ * J

Kitu ikaVtu ant ilgiau pribn-
. ; ■' ,, " ■ 1 \ S’ į

Ląikąs greitai prabėgo. Apig
lulyąą po piet, Omilą

J
f"'“'

Jauna merginti stovi prie
< | Į

asilo užkinkyto j/rie Vežimėlio 
su pienu, užkabino ja pabaitls 
isz miesto.

I

tai pradeda linkti mokesti ant 
fornieziu. „ »■

Daugelis * aviuloriu nu
puola, ba nepradeda bizni huo 
žemes.

* Daugelis moterių 
dėjo niiHzauti savo vyrus, kad 
nabagai riet bijo iszimti insziu- 
renc. e.i.u

Žmonys kurie turi dide
lius namus, daugiausia jo. 
re i kala uja.

Visokie žmonys- sudaro 
svietą bet tik vienas sztamas 
gali ji sunaikint.

* Tūlas kandidatas Illino-- 
juj iszdavc tik centą laike rin
kimu bet likos sumusztas. Ka 
galėjo norėti už centai

/1

aviatorių*» /popeli u, Jkajd pribūtu apžiūrėti
I 1 ' * ’ Ii- < I* ■ ' I T * J ' t

f
J 6 f’,

Wj duszele, turėjo tavo 
kas pabueziuoti, kad tokia esį 
linksma? z

i ♦ H t H

—• Jeigu kadai pas įpus at- 
si lankys tai del josios niekame

— kalbėjo mot i lin 
in tėvą kuris buvo perskaitė^ 
gromatii nuo Onukos. j Javam ir Japa patempus atsi-

— Kn, 'tik greieziau ntva- 
žinotti! — tarė atsidusias tė
vas. . i ;

Motina liepė tėvui nuraszyto, 
jog, labai josios iszsiilgo. Nc-I 
trukus gavo, valei gromaia nuo 
Onutės kuriojn rasze jog 
trukus atvažiuos! 0 (kaip nu- t

.džiugo motina! Tuojaus užsiė
mė padaryto davada tftuboje! 
Per kėlės dienas mazgojo ir va
lo viską 'kaip tai sako: augsztin 
kojomis #apvei’t e.

Ant galo atėjo toji
tanti diena Onuka ne norėjo

< M

no intiksime

»

■ »

1 dvaru -ant paixlavipio. Trūkis 
susilgiko ant mažiukes, ^a^J-

' ’ ’ ’ j 11 ,

pašilde, padavę ranka abiem

sveikiftgjp w jeįseis \ •’ t 
lygki- 

tajn Mpiisimtttynlui rr^aszaęke;

L O*

— t Bukite sveiki! -r

jos, iuit kurios buvo žmonių 
prastesnio luomo, ka lituke tru 
kui.,, u

Qpute stoyejo ppįe atidaryto 
Jango vagono pirmos klasos ir 
puikus josios* jaipiikįs atnosze

L' > *> 
f

'I

‘ I

pra*

ne-

Mergina: — Ar tai pabuezia- 
vilnas žmogų palinksmina.

Ponaitis: — Žinoma pabu- 
cziavimas jauno vaikino... pasi- 
Ietike ir nori mergina pabti- 
cziuoti. Gal pavėlinsi pabu-

• F ’ 7 ' i w ■ — ■ ♦ , , » fr. < r ■ 1 * ,

jail «u i tdonksezio .aĮtovddairtkJ rijkla- vandenio pritaisyto su
,i ' ’ * ’ *4 . ♦ , i ‘ * ■* . - Gal pavėlinsi pabu- 

cziuotis da karta?
K < ,

— Ge/a^ pamislikitia ko- 
dūk re- 

it
<ę m i gali at- 

su dukte- 
•rotele in

Gpjf bu 
gitnki 

ries — tarė florai D 
savo pneziau^ Mzejimiii sve- 
ezio in lioteli Oirute išžbogo ant 
ulyczios biu jau del josios bu
vo per ankszfa st o boję. Aplan
kytu po smert dėdes viską — 
kalbėjo sziauėzius. Bicdnas tas 
senelis kuris viela savo gyve
nimą praleido darbszume ir 
nedatekliuja, turtą laike už di
džiausia laime ant žemes. Kas 
galėjo jam imti už pikta laja 
klaidinga nuomonia?

Tai jau tada ne turesl- 
ne vieno 'kūdikio prie sa

ves atsake motina su verksmu. 
— Juk vaikinai suvis apie mus 
ne paiso!

— Na ar-gi galime prieszi- 
t is josios gi lūkiu ? — paklausė 
tėvas, o bet ir jis aszaras nuo 
akies nusiszhioste.

— Ne, ne, 
Kitaip ne galime

noszti

me

■I—»

A

nežinoiriin ne! 
padaryto ? 

Us Vladas iszkeliavo būdamas Tegul stojasi vale Dievo!

cr 
n

•sni

no*

t rok s Ti

padarytume*— Ka-gi ne
<lel laimes kūdikio! — dadave 
tėvas pamažėl i.

— Ir tai da del tokio kudi-* • ■ i e i • i • i» * >»% i. < * i » »• 

kio kaip musu Onute! — dade- 
jo motina.

Sztai pasisuko Onute ir tė
vai pasakė del josios jog gales 
eitie pas dėde.

— Žinoma!
Butau kvaila jeigu iszsižade- 
tan tokios laimes.

— atsake. —

Turiu jus

.jaunu in Amerika pietinia. Ne 
buvo girdėti nieko apie ji Ir 
jau turėjo už numirusi. Dabar 
vienok sugryžo ir kaip rodos 
buvo didelei bagetas.

— Dedis Vladas! su džinu 
smu paszauke Onuka ir
karszcziu ji pasveikino “Amc- 
rikoninis dede” buvo patogu
mu jos net apkvailinę!

\ isi tupinėjo ir krutėjo apie 
Hvcczia stengdamiesi kuom no
rint del jojo intikti. Turting- l>amest, tai teisybe o jeigu kur 
dedi o da nepaeziuota, tai vieta gautau tai ir taip turetau 
visi labai myli ir guodoja; kas- jus apleisti. — Visada su jumi 
žiu ant galo ka tiejei žmonis neiszbusiu. 
mislino. Dedis Vladas ne nu
leidi nėjo nuo akiu Onutėj. 
Daug mokėjo pasakote kaip 
per nenuilsusia prėein ir pasi
sekime gflli žmogus dasidirbti 
turtu. Kaip jisai &u’kuophiias 
turtą užsigeidė ant 
pasilsėti. Nusipirko sau Vilniu- 
ja puiku narna ir pastanavijo 
apsigyvent ant visados.

Akis Onutės pražibo 
džiaugsmo.

o da nepaeziuota,

senatvės

— O, ežia apie mus ne eina!
— atsake bet su veiksmu.

— Juk asz ne nustosiu bull 
justi duktė — atsake meilei 
Onuka nes ir ji susigraudino.
— Asz pas jus lankei a trilau
ki nesi u kada tiktai galėsiu.

Tėvai kaip apsilikia siūboje 
nedryso 

ant
stovėjo ir tylėjo, nes 
in vienus antra dirstelėti 
galo graudže'i pravirko.

—— RnrlnMi man. jog
prie mudviejų nepriguli, — 
pertrauke tylėjimą motina.

— Dingo mudviejų dukre-
1 i

Nuo sziol kas kartas ludnian 
buvo juodvieju gyvenime. Vie-

Kodosi man, 
mudviejų neprigidi

jau
......

le! — tarė atsidustas tėvas.

nuo 
Teip būnant tur

tingu gali puikei gyventi. Už 
pinigus gali vieką nupirkti. 
Sztai atėjo del josios tokia 
miriis. O 'kada dedis rengėsi 
važiuoti tarė:

Da ka norėjau: Ar ne norc- 
tumetiadel thanes paszvesti ju
sti dukrele? Žinote jog esmių 
vienas ant svieto ir namas ma
no kitaip iszrodys jeigu jame 
rasis motero, kuri viską prižiu
ręs. Galite tikėti, jog Jei jusn 
Onutės bus labai gera pas ma
ne, ant galo kaip jau pasakiau 
esmių vienas, ne turiu nieko, 
kas po manu smertei galėtu vis 
ka apimti

Onute butu savo dedei tuo
jaus metusi ant kaklo jeigu ne 
nuliudia tėvai butu sulaikia. 
Kaip puiki ateitis, del josios 
dabar atsirado! Nesitiko jo tojo

Onuka

Dabar buvo liūdna namelije 
sziaucziaus, nes dedis paėmė 
Onute in Vilnių.

Ka^la apsigyveno
pas dedi, tai in jaja kalbėjo:— 
Ar žinai jeigu turėsi protą tai 
su tuom ne iszsiduosi jog tavu 
tėvas yra sziauczium!

Onuka su galva palingavo 
jog taip bus kaip dedis nori.

Netrukus darižinojo brolri 
apie josios laime ir pradėjo 
net pavydėti o ir nesiųst tėvus 
kurio 'ka tik tprejo del josios 
sukiužo. Na ir del tėvu a'tsza- 
lo.
norint tėvai ne norėjo ir persi-I
kele nežinia ih kut. , Juozas li
kosi girtuokliam ir ant niek 
suvis pavirtoj o Baltrukas ga
vo kokia tai liga jog jaunystė
je numirė..

— Rodos kad mudu tėvo ne 
tarime suvis vaiku — kalbėjo 
su mdiuriimti motinit

O Onute? Ka su Onute! ji ji

Mo tie jukas Upsipaeziavo

idant kas lauktu ant -stacijos, loja prižadėtu atsilankymu, tai 
tiktai gruma t as a plauki nėjo o 
nieko no rasze, kaip tik trpie 
geras dienas ir linksma gyve-5 
niina. O ka;d pakbiuste tavu, 
apie juju -sveikat-a ir pasivedi-

f 
Ant galo viena karta prisiun

tė netikėtinai gromata stebė-; 
tina. Pilna gromata pripildyta: 
džiaugsmu kanodidžiausiii. La 
bai patogus afieieras taikosi 
del josios, ir jau laiko ji už sa
vo. Ne galėjo surasto žodžiu 
ant pagyrimo lojo žmogaus.

— O kaip mario sZirdis 
džiaugėsi tojia Valandoja.

Motina tarė: — Jrfk kas die
na meldžemes Maut.del josios 
dienos laimvtu.

Viena karta Onute ėjo ant 
spacieriaus su 
puikiausia ulyczią Vilnaus, » i i ' * * 'i i : **! ' * *
linksmai sau kalbėdami, o bu
vo iszsipuszinus kanopų i kiau
šiu. Susitiko kales pažinota-' 
mas ypatus. Czni da linksmes
nes kalbas iszposelei paripylo. 
Sztai isz praszidincs ulyczios 
iszlindo kokis tai skudureus 
vyras matomai girtas ir pradė
jo sznukt:
- O, 

labas rytas grafaite isz sziau- 
oziszko lizdo! Kas tai, ar nepa
žinsi! tavo broli, Juozuką! Ar 
tau ne patinku, ka?

Onute pabalo kaip lavonas 
paškuy no sarmatęis apkaito. 
Tasai girtuoklis i ikrai buvo 
josios brolis. .

— Kas tai do vienas tasai 
begėdis girtuoklis? — paklau
so afieieras irdamas ^tbulas.

Motina ant vietos negalėjo nu
sėdėti. Bėgiojo isz stubos in 
kuknia isz kukiuos in stuba o 
vis pribėgus prie ko taiso, glos* 
to ir t.f. Viskas grąžei szvarei

O ka;d paklaus te levu

iszrode. Tėvas ta diena ne dir- ma tai ne motais! 
bo nes ir jisai ne turėjo paril-' 
šio.

Mielino kaip dabar Onute
iszrodo, ar patogesne 
kesne ar poningesne?

Iszgirdo lengvus

ar pu i-

'Staigus 
žingsnius. — Sztai smagi pa
naite praslinko pro Įauga; ke
lios akvvos bobeles iszkiszo •x
galvas isz priemenios ant uly-’ 
eželes, o motina net laukan 
iszbego pasitikti ir puolus ant 
kaklo prispaudė prie saves 
d-ukrlukia kurios labai iszsiil
gė

mano brangiau-
j .. i » I I ’ ■ * » 'f » * I ■ . r ’ ♦ <

šia dukrele! — paszauke moti
na sji aszaromi džiaugsmo; 
glostydama josios szvelnu vei
deli, bucziuudama nuolatos.

0 koki tu džiaugsima del 
mus padarei, — kalbėjo tėvas 
susigraudinias, ir bueziuoda- 
mas Onute. Motina nubėgo in 
kuknole, nes kada atsižiūrėjo, 
pamate, jog#Onuto nudulkinė
jo savo -szlebe, mat gal tėvas 

savo ]>rastom drapanom 
daug pririglaude* Labai

Onute>

šavo afioįeriu
ulvezia Vilnaus,

labas rytas sesutia!

soku, kuri padavinėjo per lan
gu. Bet kata tai Stojoši? Ant — 
kart pitsiiro atgal su baime net 
stiklas isz rankos iszpuole.

— Kas tau yra — klausė 
persigandęs dedis ir drangai 
keliones apriaube Onute, kur 
pusgyve sėdo ant kanapos. 
Mergina nieko ne atsako, tik 
užridenginejo akis su 'skepete- 
le'“

Terp žmonių ant platformos 
stacijos paregėjo Onute dvi 
ypatus didelei del 'saves pažins- 
tamas. Nukumpiąs žilas *seno- į 
lis, draugia sti silpna prkstiu 
pasirėdžiusia moteria, trauke 
abudu kokia tai skrynele ar-* *
cziau vagonu; o kokis geras 
.žmogelis dėl judviejų prigelbs- 
ti. Yra tai Onutės tėvai. Buvo 
jiedu netolimame . miestėlije 
ant jomarko su czevėTylkais o I
dabar sugryžineja namon.

Draugai kelionės negalėjo 
surasti priežastes pėitaigrindi- 
mo linksmos Onutės, kuri ne 
greitai in save ateina. Aėh, ko- • 
del taki bjaurus nesmagumai 
atsitinka ir ifai da tokiaitiia 
laike kada nesitiki! Biddna 
sutveri maw isz t osios Onutės, 
del gero buvimo ir visokiu nie- 
kj^ezin isžsižadri senti teve
liu dėl to, jog jcjėi yra biedni.

Sondlėi isztolo iszgirdo bal
su linksmo klegėjimo savo Onu 
tos, mate kaip pėrsigandus no 
lango vagono atsitraukė ir neit 
senclėi grriudžid apsiverkė ir 
kalbėjo tėrp riives: — Sarma- 
t i naši musu dukrele — it nuti
lo latikdami ateinanezio t ni
kio.

kj^eziu isžsižadri senu

Mergina: — O ne, jau asz ga
na esmių linksma, bet pabe
rži nok ponaiti mano asila in... 
jisai taip nulindęs.

asilu in

IMI*

O kad ja pagriebtu kvaraba, 
Kaip iszdaro Hazletono viena 

boba, 
Ir szirdeies taip negražiai, 

Kad to nenukenezia Lietuviai.
Tas dėjosi ant vieno atryto, 

Tikrai nežinau, badai isz ryto, 
Nežinia kas jai buvo, 

Ar tik bene svaiguli negavo, 
Kaip ragana apsikudlojus, 

Akis perverstos ir apsiputojus, 
Baisu buvo žiūrėti, 

Reikėjo visiems pasibiaureti 
Kad nebūta pasigėrus,

Butu tokiu funiu nepadarius, 
O kad tu bobele prasmegtum, 
Ir nuo munszaines sudegtum.

♦
Neužkabinekite bobos, 

O neturėsite triubelio niekados 
Vieną bobele prie ajderio 

f. i . stovėjo.
Ir tame laike Andrius pro szali 

ėjo,
Bobele per szposa ka toki pra- lt *

*

su 
per 
motinaii pasidaro skaudu, kaip 
tai pamate. Buvo tai kaip ir 
pirmutinis laszas 
kupkoja džiaugsmo.

Dilba r Onute turėjo at risės- 
t i ir apsakyto apie vl^ka. Ne
trukus linksmas klegėjimas 
biivo girdėtas namelije. Kaip 
gromatosia raszytosia telp ir 
dabar apsakinėjo 'tiktai apie
V

smagu ir linksma gyvenimą.
— O ar turi norint kadai 

pasimelst ir in bažnyczia nuei
ti? Ar atsimeni apie Dieva? 
paklausė nerimaudama motina.

— Ach, pas mus viskas ki
taip negu pas jus tamia užka
bori ja! Nes norint ne esamia ■ 
pabažnais ir prie juju ne pri- 
guliinia, bet prigulimia prie 
doru žmonių ~ atsake dukre-

* *

..

kartybes

le kaip rodos ne su noru.

4

— Tolinus bus -

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

* 1* 1'

’ - • • - * 
— ■!—I » •

A.M. Baliukonis, Swoyers
ville; Kingston, Pa. Szirdin- 
gai dekavoju tamislom ka taip 
ilgai laukėte užmokesezio už 
“Saule” ir buvote taip k4nt- 4 t ‘i

Asz ji pirmu kartu ma- nulemta, vėlindamas jum 
sveikatos, laimes ir giliukio ii* 
linksmu Kalėdų. Dieve laimink 
visus “Saules” darbininktis ir 
jos skaitytojus

sios pažiurėjo. Bet. tas atsitikt-. , ,,

rus. Prisiuncziu juim $6 už. prie-

vo žinoja.
Tai da ir sziadien kvailoja 

Po tu provu,
Buvo da kitokiu vaidu, 

Bet da ant toliaus paliksiu, 
O apie ka kita paimsiu. 

* * *
Springfield per czes velniava 

darosi,
Kur bobos su savo vyrais 

barasi, 
O tai vis per ta treczia priežas- 

te, 
Nesutikimai tarp poru arti.

Asz tik tiek pasakau, 
Ba gerai žinaa,

Jaigu butu sztant vyrai 
Butu tarp poru gerai. 

Jaigu vyras nori moteria gera 
turėti, 

Turi gerai apsižiūrėti, 
Su kazokai neduoti lakstyti 
Tegul duoda su diržu per sė

dynė, 
Jaigu prasikalsta vaikine, 

Kaip už tokius darbus nedova-
f nos,

Bus motore gera visados.
* * ♦/

Viena moterėlė posmertine po 
vyrui gavo, 

Tuojau pė laidotuvių atsigavo, 
Vaiku savo iszsižadejo, 

Ii’ pasiutiszkai gyventi pra- 
, i ^.1°-

Badai be szliubo su kitu gy
vena, 

Ir prasimanė narna, 
Dabar pastojo didele ponį, 

Su kepure praeit prie jos ne 
gali.

Taigi bicdnas tas vyras, 
Buna ant tiek paežiai geras, 

In draugavęs kėlės užsiraszo, 
Žinoma, pati to labai praszo, 

O kad po sniert kelis szimteliūsi 
tufetii, , 

Bado ir vargo nevos nekentetu,- 
Bet ežia kitaip stojasi, 

Tuojaus patedus visokius 
provijasi,,

■f

J

tau! melavo Onute, bis'kuti at- 
vešus ir utsikvotejus. — Mato 
tenai girtuoklėlis apsiklepojo.

Afieieras kVotingai ant jo-

• iImas ir josios susimaiszimas su
judino ji. , k . ?

Pagal mano nuomonia,. pras
ta paeitis žmogų ne niekina — 
turo už valandėlės afieieras.— 
,Puiki sziidis, sveika iszmintis 
ir rūpestingas isztobuljnima's 
ta mano nuomoneja tuvi dides-

Skaudžei* a'tridjiso motina, uia verte, negu paeiga isz gru-
kuri per savo dlėla gyvenimą 
kai^sztai tikėjo ir buvo pabaž- 

. na motore. . , .
«. * * \ /

— Ar'ilgai pas mus užtruk-
s f

si'? — paklattSe tėvas. ,
— O ne ne! szedien turiu

fu, to asz suvis ne paisau:
—- Man apie tai nekalbe'kie 

daiigiaus, jeigu benori, užpy- 
kyti ~ pert ra nike jam Onute.

Ne trukus po tuom volei at
lanko savo senus tėvulius bet

1 ’ •'L' f I

Juozas Vinkeviczius, S. Bos
ton, Mass. Praneszu gerba- 
mai redakoijaj^ kad mano prie- 
iiumeraata iszsibaige. Acziu 
kad siuntete lyg szioliai nesu- 
laikydainii svarbiu žinių del 
manes, istorijų ir visokiu atsi
tikimu. Todėl ( nenoriu idant 

Saule” butu ihan sulaikyta.U

f

atgal važiuoti ir tai ne itžilgo. hiom kart atvažiavo na kiti ro-
Szedien vakare bus puikus per 
statymas teatre visi sako, jog i

'i L ___. _ ■ ___ į i 1 a

1■ ! į ■ i < _

dos vogtinai, ir <szvintaut vedei
isz važiavo.

F

Toronto, Ont., 
“Saule” yra man 

tinkamiausias laikrasztis kuris
mane atlanko «u svarbioms ži
nioms ir butu man begalo sun-

( A, Belickas, 
Kanada. —

, , , kalbėjo, •
Andriui tiktai to ir reikėjo, 

Ir jis ja užkabino, .
0 tas buvo niekai del vaikino.

Bobele in grindžia inejo.
Savo vyrui apie tai kalbėjo,

Ir sake, kad nedovanos,
Pas vaita teisybes jeszkos.

Buvo juoku invales,
Net ant pagalios,

Abudu pusiau kasztus užmokė
jo,

Ir kaip muilą suvalgia isz vaitol Lakstė kaip uodega pasvilus,
i • • . w 4 ]

iszejo.
Apie ta prova da nutylėsiu, 
Dėl savos viską pasiliksiu, 

Jiioku tiktai padare, 
Amerikonaimas akis atidarė.

Mat, apie tokias funes da nobu 
j

Rodos ant kito svieto užgimus. 
Vyrai turi gerai apsižiūrėti, 

Del vaikeliu po sinert ir užra- 
szyti, 

Ba dalis priguli ir del vaiku 
Ne del priplakiu kokiu.priplakiu ko

J
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Seneliams iszrodo, ku skirtis su juom. Prįsiunczui • • • X/ -v 1 • ♦ r • ^8^da tokio Vilniuje ncbUVo. De- jog da patogesne, negu pirmai jum užmokesti ant visu metu irk p;
0niekados kas tad turėtu iszsi- gj’vono kaip rojų ja. Groma-to- <li« nori, kad asz no atbn tinai buvo., Džiaugsmas maiszesi su linkiu visiems geriausio past

pildyti dabartės laulko joja šia rasžy toriu in tėvus buvo sugryžtau.
> * * * *’ * ' • a «smuiku pripildinejo juju szlr
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atMteje stosis. Bn priedu V,
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kiokviona i 
atėiteje stos 
Planatu ir visokiu Burtu. 
Knyga* apdalyta kietais 
audeklineis apdarais. 4<
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— Szia savaite
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pripuola 
czvertis meto su pasninku se- f 
redoj, petnyczioj ir subatoj.

— Tik devynios dienos lyg 
Kalėdų.

Neužmirszkite apie tuos, k u-
9 t

rieins szios Kalėdos bus liūd
nos. Suszelpkito juos kuom ga
lite. •

— Nuo Panedelio visi szto- 
rai bus atidarytais 
lyg Kalėdų. i

vakarais

— Kokia tai moterėlė va
žiuodama basu iiv_ Shenadon 
teip aj)slobo nuo namines, kad 
apvemo varytoju boso, kuris 
nuo to sirgo per kęlos dienas.

— Mikola Denko, 10 metu 
vaikiukas, 625 W. Center uly., 
Ii kas pavojingai sužeistas per 
automobiliu kuri vare Marti
nas Campia isz Filadelfijos. 
Vaikas likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbuti.

— Praeita savaite Sz. Juo
zapo bažnycziojc atsibuvo 40 
valandų atlaidai. Sz. 
kans Seserys puikiai 
altorius. Choras taipat puikiai 
sugiedojo Miszias ir Miszparus. 
Daugeli kunigu dalyvavo at
laiduose. Nedėliojo per Miszpa
rus pamokslą sake kun. S. Nor- 

Panedclije ]>er Suma 
pamokslą sake kun. J. Sitevi- 
ezius, o per Miszparus pamok
slą sake kun. P. Mockus. Utar- 
nrnke per Suma pamokslą sake 
k tin. P. Czesna, o per Miszpa
rus pamokslu sake kun. A. A- 
lauskas. Per visas atlaidų die
nas žmones gausiai lankosi prie 
Sz. Sakramentu ir in bažny-

Pranei sz- 
parede

1 
butas.

Czia ant pamaldų. Atlaidai už
sibaigė gražia procesija kurio
je dalyvavo mokyklos mergai
tes ir vaikucziai labai gražiai 
iszmokvti Seserų Pranciszkio- 
ežiu.

Paskutines Žinutes
— Aplinkine ja 

smarkus
U Rymas.

Foggia davėsi jaust 
drebėjimas žemes kuris sutruk- ' - \T \e-dino murus daugeli namu. ? 
laimiu ne buvo.

II Harrisburg, Pa. — Ugnės 
Pennsylvanijoi padare bledew 
Ant dviejų milijonu doleriu 
menesi jo Oktoberio.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijoa medžiotojai szi se
zoną nuszovo ap i a 54,000 stir
nas o praeita meta 26,004.

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU

Girardville, Pa. — 
ra i žinomas biznieris 
Zigmantą pertaiso savo st ubus 
pagal naujausia‘būda kaipo ir 
užvogdamas nauja elektrikine 
szviosa su liktoriais, kuri tai 
dar bn a'tliko Flo Electric t’o., 
(Florianas Boekauskas)312 W. 
Pine uli., Mahanoy City, Pa. 
Ponas Zigmantą insikraustys 
in nauja stuba apie Kalėdas.

Musu ge-
Vincas

090
praeita Ket vergo 

Jos 
atgal,

tris dukteres ir broli

♦

SAULE
Bl

į®

I

VISU TAUTU KAREIVIAI TIENSTINE, KINUOSIA APSAUGOJA SAVO

Oi',;.: .-z
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Stebuklingas 
Kryžius

(Senoviszkas Padavimas.)

Girardville, Pa. f Qna Ažn- 
taitiene, naszle, mirė namie 
B. ui vežios t/
vakaru po trumpai ligai,
vyras mirė penki metai 
Paliko
Lietu vo ja. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su pamaldomis 
Szv. Vincento bažnyczioja. Pa
laidota ant Szv. Jurgio kapiniu 
Shenadori.

Mount Carmel, Pa. f Juozas 
Damaradas, 38 metu mirė nuo 
anglekasiu dusuliu kuriuo sir
go du metus. Velionis paliko 
paezia ir asžtuonis vaikus.

Tamaqua, Pa. •— Kunigas Ka
zimieras Kelvenas, prabasz- 
czius Szv. Petro ir Povylo Lie
tu viszkos parapijos ana diena 
važiuodamas automobiliu 
niusze automobilium stirna.

u z-

Philadelphia. — Iszreis’/kem 
szirdinga padekavono visiems 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie dalvbavo laidotu vesi a (k
musu brangios mot inėles ir'se
sutes a.a. Katros Krestikienos. 
Teipgi szirdinga aeziu sudeda
me už puikius žiedus K. Bal- 
czunmas, V. Baranauckamis, F. 
Krestikams, K. Krulskiems, J. 
Tarasevicziems. Teipg’i už mi- 
sziu korteles Tadams Mark- 
szevieziams isz Che.sterio, Kar. 
Kairėms, Balukoniams, Petru- 
szkevicziams ir kitiems kaipo 
draugams isz West Phila., juju 

I nuoszirdžiu pasidarbavimu del 
milteli visu. Dėka ir kunigui 
Kaulakiui už jojo jausminga 
patarnavima ir graboriui Už- 
umeckiui už jo pasidarbavi
mu. Szirdinga aeziu 'sudedam 
del Viktoriu Balinskams isz 
Mahanoy Plane už pribuvimą 
ant laidotuvių. Lai visiems Die 
vas užmotka. Szi karszta pade
kavono 'sudeda nuliudia vaikai, 
sqsuo,
ir musu dukteris.

szvogeris Baranauckal

Praneszimas
Mahanojiecziams!

•♦4H...... .... ....
Asz Antanas Ramanauskas, Lietuviszkas Graborius isz St. 

Clair, pranesziu Gerb. Mahanojiecziams kad asz persikėliau 
ih Mahanoju ir atidariau savo ofisą po adresu 510 W. Centre 
Street. Esmių pabaigęs graborystes mokslą garsingoje Eck- 
lės Embalming Kolegijoje ir turiu apie 15 metu patiryma 
tame biznije. Todėl jeigu katra Dievas paszauktu įn savo gar
be, tai likusi gimines kreipkitės pas tautieti kuris suteiks ju
mis geriausi patarnavima pagal naujausia mada. Patarna
vimas visiem be skirtumo; sanžiningai, greitai ir už prieina
ma prekia. Parsamdau automobilius laidotuvėms, veseilijoms, 
kriksztynoms ir kitiems pasivažinėjimams, o jeigu kam rei
kėtų važiuoti in bile koki ligonbuti tai nu vėžiu visai dykai. 
Virsz-minėtais reikalais praszau kreiptis pas mane o busi
te visame užganėdinti. Pasilieku su prilankumu del visu,

‘J JUSO TAUTIETIS,

Antanas Ramanauskas, 
510 W. Centre St,

. • Telefono Numeris 285—R

Mahanoy City, ©

TAUTIECZIUS.
*

Kinuosia, randasi tarptautiszka armija kuri susideda isz Ameriko, Italu, 
Franouzu, ir Anglijos kareiviu ant apsaugojimo svetimszaliu ir ju turto nuo Kincziku ir Ja- 
poniszku pasikeleliu.

Tienstine

Chicago. ■.— Mrs. Katherine 
Lidikevicz atiduota grand džiu 
rci. Ji yra kaltinama tuo, kftd 
pardavinėjusi degtine. Du pro- 
hibicijos agentai esą gave nu
sipirkti pas ja degtines pora 
stikleliu. Moteris turėjo užsis- 
tatyti $250 bondsa. Ji laiko 
krautuve 18 gatves apieilukejc 
adresu 6.15 West 18 st.

Meizville, Pa. J Jonas Kailiu
kas, 37 metu, mirė Locutet 
Mountain ■ligonbuteje. Velioniw 
paliko paezia, dvi dukteres ir 
du sunu, seseria ir broli And
riu. Laidotuves atsibuvo Suba- 
toje su pamaldomis Szv. Lud- 
viko bažnycziojc. Palaidota-s 
ant Frackvilles kapiniu.

turėjo stot priesz 
bet nepasirodė. Disit-

Worcester, Mass. — Juozas 
Dirsa, 21 metu, nuo 26 Lunelle 
uivežios •r 
teismą,
rikto teisme. Ona Raulinaitis 
visa popiet lauke Dirsos, kuris 
gal but ir gal nebūt josios vy
ras. Jos laikinus nuėjo ant 
niek, nes Juozas nepasirodo. 
Dirsa • teismas szaulke atsakyt 
ir neteisinga pasielgimą. Kada 
Dirsa buvo Armijoj, jis apsi
vedė Teksas valstijoje, 
metuose. Szimdt Sausio 'mėne
sy, jis apsivedė su Ra u liną i- 
cziute. Jisai prisiminė Onai 
apie ta mergina tolimoje vals
tijoje tai Lietuvaite pradėjo 
rupytis ir negalėdama daugiau 
isztvert, pasiskundė policijai. 
Policija isztyre apie jo apsive
dima Teksas valstijoje ir ap
kaltino Dirsa. Ona Raulinal- 
cziute nemaeziusi Juozo kolos 
sava Mos. Jo gimines sake, kad 
jis iszvažiavo iii Bpstona jesz- 
kot darbo.

Trylikos metu Vincas 
Grauzenas, nuo 161 Millbury 
gatves, iszsisuko deszine ran
ka. Jisai susižeidė laike peszty- 
niu, Ward mokyklos kieme. Po
licijos gydytojas suteikė reika
linga pagelba. — A.L.

Jos laikinas
nes

1927

• -

§, Apvaikszcziojimas Labor 
Day likos i avesta per darbinin- 
kiszka unija Knights of Labor, 
1882 mete, New Yorke.

I / f 
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DARBININKISZKOS
« i

n

ŽINUTES
Wilkes-Barre, Pa. — Po ne 

dirbimui per du menesius vela 
pradėjo dirbti No. 6 kasyklos 
prigulinezios prie Pittston Coal 
Co. Kasyklosia dirba 1,500 
žmonių. Yra tai linksma žinia 
priesz Kalėdas.

Altoona, Pa.Aįtoona, Pa. — Du szimtai 
darbininku likos priimta per 
Altoona Carpszapius, kuri ap- 
laike daug užkalbinimu del 
Pennsylvanijos geležinkelio.

ISZ LIETUVOS
NEISZSIPILDE CIGONKOS 

BŪRIMAI IR MERGINA 
PASILIKO ANT LEDO.

Alytaus aps.Nemunaitis
Pieriszkiu kaime 18 metu mer
gina O. K. sumanė wave laime 
per čigone patirti. Nesą t n na- 
miszkiu namie, už gera laszinln 
luitą čigone iszburo pasalkisz- 
Ika laime. Szita laime esą gail
ina priartinti kerėjimu, kurio 
didžiausia specialiste pasisakė 
esanti čigone. Jos plepalu ap
svaiginta jaunuole darė tai, ka 
čigone siūle. Isz pradžių ji pa
reikalavo dvieju užvalkalu Ir 
.10 litu. Užvalkalus ji gražinan
ti užkerotus, o litus 
siaut už darbu. Girdi

pasilik- 
, apvilkus 

kerotais užvalkaliais pagalvius 
reiksią ant jn miegoti ir laimes 
laukt,i. Kita diena atėjus cigo- 
ne isz merginos pąeme korėti 
keletą paklodžių Anierikonisz- 
kos medžiagos, drobes ritini, 
invairiu daiktu ir 48 litus pi
nigais. Neszdamosi tikino, kad 
kai tuos daiktus tik užkerės, 
Jai mergina t nejaus ir isztekeis. 
Vėliau visa virto atvirkszcziai. 
Čigones nesulauke gryžtant ir 
da gavo barti nuo gryžūsiu na- 
miszkiu.

sieiti. .Vienute

STUDENTAS MEILES 
TRAGEDIJA.

Vienojo, turtingu tėvu szei- 
moje, augo graži viciiturte' dūk 
rele p-le K. Lanke iiniversitėta 
ir draugavo kelota 'metu 'su 
vienu va 1st. baleto artistu. Sa
ko, kad terp ju būvb stipri ro- 
man'tiszki r^sziai. Teip tęsės 
ilgoka laika..Bet šiitai sziomis 
dienomis p-le K., pliėmusi isz 
tėvu revolveri skubiai bėga In 
Mickevicziaus
p-lcis K. garbintojas, kuris gy
veno berods tame pat name, 
pastebėjos skiibanozia, ir su
sijaudinusia, lyg negera nu
jausdamas, ja paseka. Ji nu
skuba iki Mickevicziaus slėnio■ * bet ji pastebėjusi inkyruji gar
bintoja, grasinaneziai pavaro 
szalin. Jaunuoliui vos ’kelioii-i 
ka žingsniu nuo jos paėjus, 
staiga pasigirsta revolverio 
szuvis ir jis Atsisukęs pamato 
krintanezia riiergėle. r > H i. , dl
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Sužeistoji tuo jaus nugaben
ta in ligonine ir padarius ope
racija, iszaiszkintu, kad kulka 
yra perėjusi netoli szirdies. 
Nors sužeidimas ir pavojingais, 
bet tikimasi kad ji pagys.

P-lo K. dabar guli miesto li
goninėje ir kepezia savo -sun-. 
kia dali, o spėjamasis jos tra
gedijos kaltininkas vaikszto 
po Laisvos Alėja, lyg nieko ne
būtu atsitikę...

Kitąsyk, labai seniai, kada 
dar musu tėvu tėvukai, seniu 
seniukai gyvi buvo — tada vie- 

- nąmc mažame Lietuvos mieste
lyj® gyveno klebonas, vargon
inkas ir... Žydelis kareziamniti
kas. Miestelis buvo mažas, pa
rapija nedidele, žmones netur
tingi, tad visiems trims mies- 
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ke kareziama, kurioja Žydelis 
gerai sukosi ir., stebuklais 
naudojosi.. Žmones ateidami ir 
iszeidami be kareziamos neap
siėjo, o tankiai ir nakvodavo.

Žmoneliai Žydelio karezia- 
moja ahi gerdami ir barankas, 
valgydami, būdavo palengveie, 
kad Žydas noiszgirstu, kalbasi

snie-
kat ?

2 ŽMONES SUDEQE 
ANODIJOJ.

Petrai Bartuszis, gyv. Žygai 
ežiu-val'scz., Ruikiu km., pra- 
neszo Tauragės nuovados po
licijai Sartininkuose, kad ta- 
me pat kaime jo daržinėje ant 
szieno yra įsudeges nuo anodi
jos jo brolis Juozais Bartu'szls, j 
28 metu amžiaus, ir netoli ju 
trobų griovyje prie vieškelio 
guli negyvas Jonas TrakszeBs 
38 m., amžiaus, gyv. Žygaiczlu 
valscz., Vilkaviszflciu km., ku
ris taip pat yra sudegęs nuo 
anodijos. Vietos policijai nu
vykus invykio vieton, ant Tro- 
szkelio lavono rasta kruvinos 
žymes, o ant Bartuszio lavono 
jokiu žymiu nerasta, 
abieju ranku plasztaku' szonai

Pravedus policijai 
kvota ir’ padarius teisino.,me
dicinos skrodimą lavonu Trosz 
kelio ir Bartuszio nu'statyta, 
kad jie nenužudyti, bet mtsi-

■ ' * .■,»<» *1 < <*

nuodiję — sudege nuo anodi
jos.

kruvini.
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NAUJAS BUDAS KARTIS.
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Ir kas beeis! Szinudals

Linkuvos 
rėžtuku, 

iszpiove Žemes Uik. Kooperu
ot y vo žemu tini lan ga i r, per, j 1 
inlinde, pavogė 10 lt. pinigais 
ir invairiu prekių yž 50 lt.

Ta pat nakti pasikėsinta bu
vo apvogti ir valstyb. degti
nes parduotuve.

Abejuose nusikaltimuose in- 
tariamieji Jatulis Kazys ir 
Grolis Pranas, abu isz Linku
vos miestelio, policijos suim
ti. Jatulis'15-XI 13 vai. Lin
kuvos valscz., 'savivald. aresz- 
to namuose pasikorė pasiliau

tam tikslui apatiniais

in 14 d., 
piktadarei

dojes 
baltiniais.

kini gyvenosi. J 
ežia mažai į. r j" 
bonui, 
cziamnink 
venti. Vargiai 
davo žmoniif i 
nes nėjo ir jie ynu trys 
vo.
dengta bažnytėlė, sulužusi szpi- 
tolcle, suklypusi karcziumele— 
kas ežia per miestelis.

Karta visi trvs vakare shsi- *
rinke kalbėjosi- apie savo var
gus, nelaimes ir galvas lauže, 
ka bepadaryti, kad savo buVi 
pagerinti. Ilgai klebonas savo 
plika galva kasinėjo, Žydas 
barzda krapszte, o vargoninin
kas ūselius raito ir vis nieko ne 
galėjo iszgalvoti. Galu-gale 
Žydas džiaugsmingai prabilo.

— N i u, padarykim geszef- 
te! Sudekim po penke rūbe, pa
darykim stebuklinga kryže, vi
si susirinkim, pas kryže nuei- 
kim ir iszgykem. Tuomet bus 
stebuklinge gryže ir bus gere 
geszefte...

Klebonas su vargoninku tai 
iszgirdes net savo pirsztus ap
laižė ir tuojaus ėmėsi visi trys 
prie darbo, nes baduoti visiem 
trim buvo nusibodę...

Už slidei lis 15 rubliu nupirko 
reikalinga medžiaga ir padir
bo kryžių pastate ir tuojaus ty- 
czia susirgo, apsimetė liga, 
pats klebonas. Susirinko davat
kos, sunesze visokiu žolių, 
klebonas kaip serga taip serga. 
Galiaus klebonas paskelbė to
kia žinia, kad jis sapnavęs toki 
sapna, jog tik tada iszgyses, 
kada tapsės moterių nunesztus 
pas naujaji kryžių ir visos da
vatkos už ji pasimelsianczios. 
Tas iszmislas tuojaus buvo isz- 
pildytas ir klebonas tuojaus po 
-davatkų akiu paszoko isz 
tos sveikas ir linksmas. Visos 
davatkos didžiai stebėjosi, Die
vui dekavojo ir ta žinia neszio- 
jo kuotoliausiai ir skelbė kuo- 
placziausiai... . ’

Vargonininkas tyczia aprai- 
sze ir Žydas karcziapauuikas 
ranka pasiriszes vaikszczioja...

vargi
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O Visi I

apie stebuklus. Žydas nuklau
sęs ir prie kalbancziuju prisi
artinęs klausia:

Ui, ka cie tamstas
Ar apie ta sztibiklinga 

kryze! Ui kaip jis sztibiklingas 
kai psztibilingas, kad ne pa- 
szakyt neęalema. Kad ne tas 
sztibiklingas kryzes, tai klebo
nas, zakrisztiįonas ir as pats 
butum szenai in kepenas
važiavę. Mums tik buvo szku- 
ra ir kaulai, o dabar matot ko
kius pilvukus tureme.Uch, kaip 
sztibiklingas tas 
v n i f

nu-

kryzes! Ui
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
'SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jūsų pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W.CentreSt; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus Ir Girardville® 

jeigu kas pareikalaus piano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja konus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avo; Mah. City

PLANUOKITE DABAR
ir pasinaudokite isz smagios, link
smos pigios okskurcijos,’ Yra Ger< 
proga, atlankyt gimines ar draugus 
Lodei sutverkite partija ir važiuoki4

KALĖDŲ DIENOJE
Petnyczioj 25 Decemberib
In PHILADELPHIA $2.25

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
ARBA

In NEW YORKA 33.00
Matykite plakatus apie dauginus.

Žmones isz visu apylinkių pra
*dejo plaukti prie “stebuklingo 
j kryžiaus ” ir priesz atkeliavu- 
■ siu akis — pasveiko vagronin- 
jinkas ir Žydas-karczamirink®8.

r.
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stebuklingoj 
kryžiaus” ir karsztai melsda-* e»

t miesteli,!

miniu-minios net i»z labai toli- 
mu krasztu prie “stebuklingoj 
Ir i n ti c* * * i v bnifaini YYirhlorln '

mu krasztu prie
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ANT READING GELEŽINKELIO
T

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius

Laidoja numirėlius pa- ( 
gal naujausia mada Ir , 
mokslą. Tyriu pagelbi- 
ninko moterems. Priei- < 
narnos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA, • PA.

Į. 'M'1***1' HM.—1

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryto. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.Imiesi lanke ta maža 
bažnyczia ir žinoma, karkia
ma.’ Klebonas, vargonininkas ir
Žydas-karcziamninkas tuojaus y* TfgcicIaUSkflS 
A ** — M. M. » - A Z
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gera geszefta pajuto ir atkuto, 
nes žmones stebuklu jeszkoda- 
mi nemažas aukas nesze in baž-

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztorp
’̂ BSSSSStS^nyezia ir žinoma, neblogai Ian- st., Mnhanoy City
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Kada laikote pinigus banke, tada ju tiek neiszduodate 
jeigu laikytumėt juos namie.
Nekurie vyrai negal užsilaikyti nuo iszdavima pinigu ka
da juos pagauna in rankas.
Yra visada geriaus teip gyventi idant galėtumėt kiek 
pinigu pasidėti in banka ir juos tenais palaikyti.
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