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ISZ AMERIKOS SZTAI ŽYMUS
KALTININKAS

PASEKMINGA GYDUOLE 
BET NE VISADOS 

TINKAMA.
MUZIKANTAS KALĖJIME 

UŽDIRBO $148,000.
Bethlehem, Pa. — Negalė

damas prakalbėti ne žodelio 
per szcszis metus, Williamas 
Martin staigai prakalbėjo ir 
tai isz netikėtos priežasties. 
Martinas dii^bo pulruimyje ir 
ana diena su locnininku pradė
jo kumszcziuotis. Locnininkas 
uždavė jam Szarkini ypa per 
žanda ir Martinas sukrito ant 
grindų. Kada atsikėlė staigai 

“bai gali, tai buvo 
Ir net pats nusiste

bėjo kad prakalbėjo. Martinas 
iszxlave kelis szimtus doleriu 
ant gydymo bet nieko nepagel
bėjo.
GERAS PALICIJANTAS;

VAIKAI VISAME 
JOJO KLAUSO.

Haverhill, Mich. — Ant ge
ro iszmislo užėjo palieijantas 
William Foren kuris laike pa
tetika ant nlvczios ant kurios 
randasi visos mokslaines. 
Sztai prižadėjo jisai vaikams 
tujų mokslainin netikėta dova
na, jaigu per visa meta pasiel- 
gines malsziai ir mandagiai 
kada eis isz mokslainin ir ne- 
rekaus kaip Imiijonai. Vaikai 
jam intikejo ir prižadėjo isz- 
pildyt jojo norą.

Geras palieijantas dalaike 
žodi jr kada jau vakacijos ‘bai- 
geso pasiėmė 800 vaiku i u ar
tima parka kur visus pavieszi- 
no saldumynais, 
valgiais. Vaikai turėjo 
taims” 
niais būti.
DUKRELE PARDAVINĖJO 

NAMINE, PRIGELBET 
MOTINAI IR 8 

VAIKAMS.
Philadelphia, Pa. — 

Thompson isz United District 
sudo nežino kaip apsvarstyt 
prasi kalt ima Franciszkos Ze- 
lonkienes, 40 metu, kuri gyve
na Palo Alto netoli Pottsvilles 
ir josios 18 metu dukreles Ele
nos. Motere turi asztuonis vai
kus, turi sztoreli kuri užsidėjo 
po užmuszimui josios vyro ka
syklose, pardavinėjo uždraus
ta sztofa kuri rado pas jaja 
agentai o 18 metu Elena sztofa 
pardavinėjo ir ant galo gavo
si in nagus prohibicijos.

Sudže negalėjo nusiunst mo
tina asztuoniu vaiku in kalėji
mu nes tik tokiu būdu dare gy
venimą del saves ir asztuoniu 
vaiku. Ant galo nutarė motina 
nubausti tik lengvai o dukrele 
Elena paleido ant liuosytbes ir 
visi iszvažiavo linksmi namo, 
bet sutižę prasergejo motina 
kad jaign da karta stos priesz 
ji tai bus nubausta kalėjimu.— 
Argi ne gailingas atsitikimas. 
Ka dabar motina daris! Ar isz. 
pildys sūdo prasergojima ar 
kentesfondu su vaikais?
PASTORIUS APVOGĖ BAN
KA PO TAM NUSISZOVE.
La Mars, Iowa. — Rev. Rex 

Frolkey, 38 metu, pastorius

paszauke: 
punezius!”

no PALEISTAS ANT 
LIUOSYBES.

ajskrymu ir 
“gud 

ir prižadėjo da gores-

San Quentin, Calif. — INu
metu adgal Damascus 

Galiui* nužudo Augusta Hotch
kiss, skolininką pinigu isz Oak
land. Už tai likos nubaustas 
ant viso gyvenimo in valdisz- 
ka kalėjimą. Galiui* buvo geru 
muzikantu ir kompozitorius 
muzikes ir | 
parasze daug 
kompozicijų, marszu ir 1.1., ku
riuos panlavinejo ir 
148 tukstanezius doleriu 
beveik viską iszdalino ant mie- 
laszirdingu tikslu pasilikda
mas sau tiktai $93,000 kurie 
randasi bankoje.
ties nesveikatos gubernatorius 
ji paleido ant liuosybes — duo
damas jam pardona. Už ji už
taro žymus muzikantai kaip: 
Sousa, Galli-Curci, Shapiro, 
Steindorf ir kiti.

San Quentin 4,200 kalinin- 
kai la'bai nulindo kad juju 
draugas juos apleido nes jisai 
suorganizavojo viena isz ge
riausiu kalininkiszku orkestru 
ant svieto. 'Metro-Goldwyn 
krntetmuju paveikslu) kompa
nija pasiūlo Galhir’ui $1,500 
ant snnfaiti’s-už raszyma mu- 
zikos del juju bet nežino ar pri
ėmė taji pasiulinima ar no.

Taigi ir kalėjimo galima pa
stoti turtingu.

LIKOS NUBAUSTAS UŽ 
KEIKIMĄ DIEVO.

Stoyestown, Pa. — Augus
tas Wiester iszejas in girria 
medžioti LHyos užkluptas per

kiolika

svieto.

Sudže

Evangeliku ‘bažnyčios užmir- 
szo kad jisai yra tikėjimo 
apasztahi, apsiginklavo, apsi- 
riszo veidą su skepetaite, inejo 
in Sioux Centre foanka kuria 
apvogė ant keliu szimtu dole
riu, po tam, kada ji ketino 
aresztavoti, nuėjo in tvartu ir 
ten nuHiBzove ant smerk

« Del ko pastorius taip pasiel
gė tai negalima buvo isztyri- 
net, pinigu turėjo u/Aektinai 
nes jojo pati buvo viena isz 
tnrtingiausiu moterį n szioje 
aplinkinėje; buvo mokytu vy- 

m ru ir neturėjo jokiu ergeliu.

ir 
per tuos 15 metu 

muzikaliszku

sūri n ko 
bet

Isz priežas-

šimpi ro

viena

lietu ir žaibus per ka inpuole 
in dideli piktumą kad negalė
jo taja diena medžioti. Atsisto
jas su 
dangų paszauke:

iszkeltu karabinu in 
“Dieve, jai- 

gu nenustosi leisti žai’bus ir lie- 
Tave,” ii- 

tam baisiai užkeikė. 
Fuom kart davėsi girdot smar-

Pave

PINIGAI PANCZIAKOSE 
TARP SKUDURIU.

Birmingham, Ala. — Viena 
isz darbininkių prie atskyrimo 
skuduriu fabrike popieros Ar
nold Paper Co., ana ‘diena rado 
senojo paneziakoje 18 doleriu 
bumaszkose. Dažiurotojas fab
riko pavėlino merginai tuosius 

'raine pa- 
menesiai 
rado 'dvi

pinigus pasisavint.
czianie fabrike keli 
adgal kita mergina 
bumaszkas po 50 doleriu seno
jo paneziakoje ir taipgi pasili
ko sau.

Pinigus drauge su panezia- 
ka turėjo iszmest žmones kurio 
užmirszo apie pinigps arba no- 
tycziomis ir tokiu hudu gavosi 
in rankas vargingu darbinin
kių kurioms neprivalomo už- 
vydot lojo giliuko nes atskyri
mas visokiu bjauriu skuduriu 
fabrike popieros yra pavojin
ga ir priguli prie 
darfou.

neszvarin

seniai

AUKSO KASYKLOS 
SKLEPE.

Denver, Colo. — Ne 
pradėjo czionais padidinet ko
teli prie kurio pristato da vie
na szona. Kada kontraktorius 
pradėjo kast skiepą, paregėjo 
kad pieskose. kas tokis 'žiba. 
Tuojaus persitikrino kad tai 
aukso pieskos isz kuriu iszeme 
aukso ant $48,60 ant kožno to
no.

tu tai szalįsiu in 
p riek tam baisiai 
T 
kus trenksmas o Wiester sto
vėjo be jokios valdžios kaip 
akmuo su iszkeltu karafoinu in 
dangų, pakol ji draugas nepar
verto ant žemes ir atgaivino.

Sziadien Wiester tiki in csv- ♦ 
be Dievo ir prisiege kad nie
kad ne keiks, savo gyvenime. 
Taji atsitikima pats apsakė 
kaimynams o jo draugas pa
tvirtino nepaprasta atsitikima 
kuri mate.
FABRIKAS “CADILLAC” 
DIRBS 12-CILINDRINIUS 

AUTOMOBILIUS.
Detroit, Mich. — iCzionaiti- 

nis fabrikas automobiliu Cadil
lac Motor Co,, pradės iszdirbi- 
neti naujo sztamo automobi
lius su dvylika cilinderiais, ku
riuos pradės pašlavine t atei
nanti meta kaipo 1930 modeli.

UŽDEGE SAVE ANT 
SUNAUS KAPO.

Sturgeon, N. Y. — Klūpoda
mas Nedėlios diena per kėlės 
valandas ant kapo mirusio sa
vo vienatinio sūnaus kuri ne
seniai palaidojo, Mrs. Kmma 
Nolan aplaistė ‘savo gazolinu 
kuri uždegė ir sudegė ant ka
po.

Mrs. Nolanfonvo motina sep
tynių (lukteriu o turėjo tik vie
na aunu kuri neiszpasakytai 
mylėjo. Kada suims mirė mo
tina staigai iszejo isz proto ir 
nuolatos atlankydavo kapa 
ant kurio mokiesi per kolos va-

“CADILLAC

landas. Žmones surado sudegu
sia motere Panedelio ryta.

1

Brokeriu
1

Tarnautojas Prisipažino Pavogęs Isz Visu Szaliu
$512,000

Milton Alter, brokeriu Hiscoe & Co., fir-New Y orka A.
mos tarnautojas, 18 metu amžiaus vai kęsas, policijos be -at

MILIJONIERIUS MITTEN 
PRIGĖRĖ PRUDE LAIKE 

ŽUVAVIMO.
Philadelphia. —

i
Thomas E. 
prezidentas 

Rapid Transit
Mitten 65 metu
Philadelphia
Co., galva visu strytkariu szio 
miesto, netikėtai prigėrė laike 
žuvavimo ežerėlyje ant savo 
farmos Pocono kalnuose. Nie
kas nemato tojo atsitikimo:

Buvo tai žymus 'biznierius * #■
kuris nors turėjo turtą bet ne
geidė 'daugiau kaip lik 
kad gyvent smagiai o
pinigus paaukaudavo ant mie- 
laszirdingu tikslu. Savo sunui 
nieko nepaliko nes kaip pats 
priesz 'mirti uc karta kalbėda
vo, tegul pats stengėsi uždar
biauti ant savo pragyvenimo. 
Visas 'miestas ji apgailestauja.

tiek 
lik usius

0‘V-
arti czionais Brady

ninkas restauracijos 
szius Sheas iszbego

STOJO APGYNIME K,ITO, 
PATS LIKOS UŽMUSZTAS.

Shamokin, Pa. — Ana diena 
likos atvežtas lavonas Fred ri
ko Ordakov.skio, 21 metu 
venanezio
peczeje ant palaidojimo, kuris 
likos nužudintas Detroite kada 
nuvažiavo in tonais jeszkoti 
darbo nes jisai tik vienas buvo 
paszelpa tėvo ir motinos.

Fredas sėdėjo restauracijoje 
valgydamas kad sztai inejo du 
vyrai ir pradėjo bartis su tar
naite ir jaja paniekinot. Locni- 

Tamo- 
isz kuk-

nios su peiliu norėdamas nu
durti viena nuobrodi. Fredas 
stojo tarp juju norėdamas juos 
perskirt. Jonas Fotą kirto jam 
per galva su bonka o Sheas 
dure jam su peiliu in krutinę.

Kaltininkai likos uždaryti 
kalėjimo. Tėvas nužudyto ne
dirba kasyklose jau keli metai 
nes likos gazuotas, tik sūnūs 
buvo visa pagelha szeimynos.

69 MOKYTOJAI UŽMUSZTI 
ROSIJOJ.

Moskva. — Kalbėdamas ant 
prairai i szk n unija apie klin
tis ir sunkenybes priesz ko
kias turi kovoti valdžia plati
nimo apszvietos ir mokslo taip 
kaimuoeziu, A. Babanovas, ka
ru i šori us apszvietos a pre isz k o 
susirinkusiems buk in laika 
devynių menesiu Rosi jo j už- 
innszta 69 mokytojai per muži- 

os 
su

1,200 KINUOSE INTERNUO
TU RUSU GRŪMOJA 

BADO STREIKU.
Darbinas, Mandžiurija, — 

— Daugiau kaip 1,200 inter
nuotu Sungbei koncentracijoje 
Rusu’ grūmojo paskelbti bado 
stoiką, jeigu Kinu vyriausybe 
greitai neiszpildysianti ju rei
kalavimu.
Internuotieji reikalauja dvie

ju dalyku, 
vyriausybe

*

menesi u

apaszta- 
gi nk lai s

npsi-

kus kurie apszviet 
lūs pasitikdavo 
rankose.

Kita dalis mokytoju
saugojo mirties per pabėgima 
bet likos baisiai sumuszti kada 
atvažiuodavo iri kaimus mokv- 
ti vaikus.

einant

-

I 
i

1

laidos kvoeziamas, 
firmos $512,000 vi'rtybiu popieriais, 
.Jack Roseno. Pavogta turtą jis atidavęs Rosenui, kuris 
tai jam davės $1. Alter su vertybių popieriais prapuolė pra
eito penktadienio ryta. Vėliau jis pats pranesze kad savo sam
dytoju pasiunstas in kita finansine instaiga su daugiau kaip 

buvęs :banditu suimtas, 
vežiojamas po New 

Yorka, pagitliairat imtas turtas i r iszmcstas laukan. Jo pasa
kojimai policijai pasirodo labai intariami ir ji ome asztriau 
kvosti, (Jalu galo vaikesas prisipažino kad niekas jo nebuvo 
sumuos bet kad jis pats'buvęs susiiinokincs su vienu Rosenu, 
kuris jau seniai ji kalbines ‘‘jiasuiniTdiiiti gera proga.” Poli- 

‘ Roseno. ’ ’
‘s, 
inspol^įorius palicijos

pagaliau vakar prisipažino pavogęs tos 
prikal bintas kažkokio v u z

puse 'milijono vertybių, pakeliui jis 
intempt’as in automobili ir ilga laika

i ei ja ir detektyvai dabar jeszko 
f tome Alter! kada prisipažino prie kalte 

(ant kaireses) o stovint isz kaireses, 
O’Brien, Mulrooney ir pulkininkas palicijos Stripp

VIENAS ISZ BANDITU 
SUIMTAS.

Mount Carmel, Pa.
nas isz trijų banditu kurie su- 
laikinojo ir apipleszdavo czio- 
naitinojo aplinkinėje automo
bilistus, likos pažintas ir 
aresztavotas per steitini pali- 
cijauta Sergeant. Aresztavotu 
banditu vra Charles Stahlneck- 

diifoo fabriko Hast- 
ir buvo kitados ka- 
pradžiu užsispyrė 

nežino bet 
kambaryje 

me
re vol ve r i

Ant paveikslo ma- 
kamisorius Whalen

Ii kos

stovint isz kaireses

— V in

r***■ 1,111'Mi nrifiW'WMH' ‘*h--|rrf fl-n-j--įįt iir‘~i. r.ir nruru ti“ IirWuirny innr num hi-iįii-ii.r .u m r 1.1 it i ir TT tiniw-nnrrW~ •»

per girtus tėvus; 30 poru ftz 
kožno szimto persiskyrimu yra 

girtuoklystes; apie 
ir moterių pa-

nuo gervinu; ant už
laikymo ir prižiūrėjimo paik- 
szu kasztnoja valdžiai kas me
ta 26,429,651 doleriu o idant 
apkaltyt visokius prasižengė
lius kurie isz priežasties gery- 
ino prasižengia, kasztnoja $62,- 

r Puikus vaisiai szia-

priežastimi 
vvru100,000 

paiksta

425,000.
dienines prohibicijos Amerike 
o tame kalti patys pryczeriai.

DUKTĖ DAVE SZLIUBA 
SAVO TĖVUI.

Fostoria, Iowa. — Pana Mi- 
riam Hotchkiss czionais suri- 
szo mazgu moterystes savo tę
va kuniguži Norman L. Hotch
kiss su pana Hattie Still isz 
Hull, Iowa. — Duktė pasto
riaus turi (liūsta dvasiszkojo

ijau nuo 1892 meto.

er kuris 
ings, N. Y. 
reivis. Is; 
kad nieko apie tai 
kada, surado jojo
gromatas isz M t. Carmęb 
lynus akulorius ir 
tada prisipažino. iPalicija da
bar už keliu dienu suims ir jo
jo ’draugus.
PERSPEJINEJA KAD • 

‘ŽIEMA BUS “BAISI.
'Newburyport, AVis. — Czio- 

naitinifį pavietavas inspotojas 
oro Steponas P. Halo apgarsi
no savo metini perspėjimą (iro 
kurio lauke su ,nekantrumu vi
si žmones, kas kiszasi ateinan- 
czios žiemos ir pagal jojo per

tai szirnet žiema keti- 
“baisi.” Sako jisai: 

Priesz praėjima menesio Apri- 
liaus, turėsimo daugiau sniego 
no kaip kas kada mate. Keliai 
bus užpustyti ir no traktoriai 
nieko pogales padaryti nuva
lyti sniegą.

y

’Newburyport, Wis. —

spėjimą
na .būti♦

Paskutines Žinutes

11 Kronsztadas, Rumanijo. 
— Keturi kareiviai' likos už
muszti kada du bombinci ero- 
planai susidūrė ore.

If Hazleton, Pa.
bolt kasyklos, kurios buvo su-

Hum-

PER 20 METU BUVO 
PASIRĖDĘS KAIPO 

MOTERE.
Revel, Estonia. — Vaitiekus 

(Knackis, nenorėdamas tar
nauti kariuomeneje, per dvide- 
szimts metu vaikszcziojo pasi
rodęs kaipo motere bet ant ga
lo iszsidave jojo nudavineji- 
mas moteres o kad amžis tar
navimo seniai perėjo todėl Cy- 
nackis turės •dabar atitarnauti 
du metus ir puse Estoniszkam 
vaiske.

LINKSMOS LAIDOTUVES.
Gronaro, Italija. — Czionais 

atsibuvo nepaprastos laidotu
ves 74 metu turtingo gaspado- 
rians kuris užrasze paskuti
niam testamente kad laike jo 
laidotuvių jam grajytu orkes
trą linksmus marszus ir ta li
ti szkas giesmes, gyventojai 
szoktu ir dainuotu prie jojo la
vono. Visi vietiniai ir aplinki
niai gyventojai likos užkvies
ti ant laidotuvių kuriuos pa- 
vieszinta su ge ryma is ir val
giais.

Taipgi paskutinis jojo noras 
buvo idant grabas butu trau
kiamas ant tu paežiu žagrių su 
kurioms dirbo ant lauko 30 

Laidotuves persimaino 
ant linksmos svodlbos kad dau
gelis svecziu negalėjo važiuoti 
namo nes nieko nematė.
CARISTAI SUMUSZTI PER 

BOL'SZEVIKUS.
Moskva. — Apie szimtas 

Balt-rusu kurie perėjo per ru- 
bežiu prie Mandžiurijos likos 
užklupti per 
kareivius ir beveik 
muszti.

Kareiviai po apgloba Ki- 
niszku kareiviu perėjo per rn-

reikalavimus

M arta paros apėjo.

II i
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metu.

marszus 
giesmes,

ge ryma i s

bolszevikiszkus 
visi už-

Viena, kad Kinu 
padarytu ryszkn 

kaltinimu priesz kožna kalini, 
o jei ne, tai kad paleistu juos. 
Antra, kad Rytu Kinu gele
žiu ke)is sumokėtu kiekvienam 
sovietu geležinkelio tarnauto
jui ir darbininkui algas, ku
rios jiems priklausa 
samdos kontraktu.

Szituos reikalavimus inter
nuoti Rusai inteiko Kinu vy
riausybei per Vokiecziu kon
sulą George Stobbe, kuris rū
pinasi bado streikui už aklo 
užbėgti. Jis betgi neturi vil
ties, kad Kinu vyriausybe in
ternuotu Rusu 
iszpildytu.

Vokiecziu konsulatas vra la
bai pasipiktinęs sovietu pasi
elgimu., Sovietu vyriausybe, 
būtent, kaltina Vokiecziu vy
riausybe, kad toji neginanti 
kaip reikiant sovietijos pilie- 
ežiu Kinuose, o tuo tarpu ji 
pati nepaliauja masiniu Kinu 
piliecziu aresztu sovietijoje.

KROKODILIAI NURIJO 
80 ŽMONIŲ.

Danga.
Borneo pietų dalyje priviso to
kia daugybe krokodiliu kad 
pagal daneszimus tai pradėjo 
užklupinet net ant žmonių. 
Daugelis Borniecziu kurie ban
do pabėgti savo valtimis buvo 
užklupti per tukstanezius kro- 
kodiliu ir nurvti. Sakoma net 
80 ■žmonių nurijo. Valdžia siun- 
ezia gyventojams pagelba ir 
ginklu idant naikinti krokodi- 
lius.

16 METU LAUKE MIRTIES.
Rymas. — Mete 1913 Ita

las amatninkas Žan Lukczi 
nusižudydamas užsako graba 
ir kaip grabas buvo gatavas 
jis atsigulė in ji ir paleido 
sau kulka in krutinę. Bet Luk- 
ozi nuo žaidos ne mirė. Kas 
met pirmo savo pasikėsinimo 
nusižudyti sukaktuviu diena 
Lukczi szau-desi, bet vis likda
vo gyvas. Bet ant galo neno
rėdamas eiti priesz likimą nu
stojo szaudytis. Sziomis dieno
mis jis mirė paprasta mirti. 
Simus padojp tėvo kuna in 
graba, kuris jau 16 metu jo 
lauke.

padojp tėvo kuna in

■M|

i

I 
11

^japer4()metu? ola pi adės ^ ’̂|U fiksie apipleszimo bet
iszkasimui naujodirbti po 

shafto.
V Seaford, Pa. — Louis 

Taylor, 64 metu, pasikorė na
me savo dukters, 
jam gyvenimas vienam 
svieto.

11 Harbin, Mandžiurije. — 
Mancziuli Rusai bombardavo 
Kiniszkus kareivius prie Ama
ro upes užmuszdami ir sužeis-

nes nubodo
ant

Praeita vasara Halo pęrspo- . 
jo kad 1929 vasara bus v jena 
isz sausiausiu ir jojo perspėji- 1 
mas iszsipildo.

BAISI STATISTIKA 
GIRTUOKLYSTES.

Chicago. — Ant susirinkimo 
blaivininku czionais. Rov. B. 
S. Under\vood pasako prakal
ba kurioje darode vaisius gir
tuoklystes.

Buk 3260 moterių ir mergi
nu hunu nužudytos kas mota 
su rcvdlveriais. ’ kirviais, pei
liais ir kitokiais budais. Buk 
2,500 kūdikiu founu užmuszta ' ' ' %. ii ■ ' i1 ’ . 1 . i. ' ' ' . ' ,r", , '

darni daug Kincziku.
U Marion, N. C. — Trys vy

rai likos užmuszti o 28 sužeisti 
sumiszime prie Marion boval- 
nos dirbtuves torp straikioriu 
ir straiklaužiu.

1[ Mount Carmel, 
Marshall Vertino, Italas, 27 
metu, likos surastas prie kapi-

Pa.

uiu su 7 szuveiš galvojo. Žu- 
dintoju da nesusekta.

Teisybes turėtu būti dau
giau ant svieto — teisybe nau- 

o melh 
kabina su kauszu nuolatos.

ku ne busi.

(loja kaipo gyduole,

Jeigu neperkentesi, svei-
• i ’’ ' •„ ’ . 1 ' *!. ■■

Bolszevikai 
baisioms pasekmėms.

AMERIKONAI MOKA $2,500 
UŽ PORA OZEVERYKU.
Paryžius. — Amerikonai riv- 

goja buk ateiviai pergyveno 
kiek įmetu Aimerike, užsidir- 
bia kelis szimtelius kruvinu 
prakaitu, siunezia pinigus in 
ievyno atfoa patys nuveža bet 
nesistebi jaigu . Amerikoniszki 
milijonieriai iszveža kas metas 
szimtus milijonu in Franeija 
ir ten praleidžia ant visokiu 
niekniekiu kaip tai neseniai 
viena misis padaro. Pirko jiji 
pora ezeveryku už $2,500, pa- 
rasonika u’ž $1,500, penkos dro
bules po $l»000 už viena ir ke
liolika uncijų perfumos po $47 
už uncija.

Ant tokiu milijonierių bobų 
tai Amerikonai netemina 'bot 
jaigu “foreigneris
in tėvynė 25 dolerius tai pake
le dideli riksmn kad pribuvo in 
czionais snhnnkrutint Ameri
ka. ’ •

juos atspyre su

»> siunczia

ŽMOGUS Al<4

V11Peping, Kinai. — Seniausos 
žmogus ant svieto likos suras
tas miestelyje Keiksien, Zach- 
van Pietų provincijoje, kaip 
pranesza profesorius Wu 
Chung ('‘hioh profesorius isa 
M inkuo universiteto.
. Tasai žmogus vadinasi Li 
Ching Yung ir pagal valdžios 
suniszus tai senukas turi 252 
metus, adba daugiau kaip 
czverti tiek kiek turėjo bib- 
liszkas Matuzolis kuris gyveno 
969 metus.

Profesorius Chieh yra labai 
žingeidus apie senatve Li nes 
toje aplinkinėje kur jisai gyve
na auga nepaprastos auguoles 
kurias Li valgydavo ir gal taa 
prailgino jam arnži. Dr. Wu nu
važiavo in Zachvann atsivežt 
senuką idant apsakytu kokiu 
bildu dastojo taip ilgos senat
vės.

Li porgyvonm 22 paežiai ir 
■dabar gyvena su savo 23czia 
kuri turi tiktai 60 metu.

SENIAUSES 
SVIETO.

profesorius

I I
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Kas Girdėt
Jan pradeda del nekuriu te . 

vu akys atsidaryti ir pamato Į 
apie nelaba pasielgimu jau
nuomenes — savo šuneliu ir 
dukrelių. Tunkiauso tėvas sa
vo sūnelio per ilga laika ne
mato nes kada pareina isz dar
bo tai sūnelis jau seniai tran
kosi po visokius užkaborius ar
ba laksto bamtbi Ii u ir atsiran
da tada kada tėvelis jau gerai 
užmigęs. Motinos nemoka vai- 

jauku mokyt no augj’t, o ka 
apie mokslą tikybos — viską 
krauna ant sprando kunigo ir 
minyszku!

Sziadien kas isz tosios jau
nuomenes? Kokia nauda buna 
del vyro jaigu apsivoda su to
kia beždžione? Ar ilgai turi 
džiaugsmu isz tokios pusgal- 
ves kuri praleidžia savo laika 
ant szokiu ir 'bambiliniu pasi
važinėjimu, 
kuom f

Sūneliai szalinasi nuo mo
kyklos todėl ka»d levams tas 
nerupi ar tasai 
eina in mokslą 
augsztai stovi moksle, 
sziai ir su dukrelėms, pabaigė 
16 metu, jau eina in apglobs 
kipszo.

Tėvai privalo savo vaikelius 
mokyt poterėliu ir dorybes o 
tada'bus nauda del visuomenes 
ir toki vaikeliai priglaus se
natvėje savo tėvelius. — Neru- 
gokite per tai ant savo vaiku 
nes tieji vaikai nepažino savo 
tėvu.

kipszas žino

nuo

sn

sunelis tikrai 
ir kaip jisai 

Pana-

jau eina

be apszviotos irZmogus 
žmogus be akiu tai du tikri 
broliai kurie klaidingu keliu 
eina.

Turcziai sako kad turtai 
žmogui neduoda jokio užgana- 
dinimo ir ramybes. Vargszas 
nesijauezia laimingu savo bė
dojo ir likime. Geriausiu isz-

sako

riszimu tojo socialiszko klau
symo butu idant tnreziams v
lieptu persimainyt
vargszu.

vietas su

/Y t ėjo tūla šaltini nk e in spa- 
viedni kur sėdėjo spaviedny- 
czioje klierikas Žiburėlis. Isz- 
sispaviedojo moterele isz* savo 
nusidėjimu, pareikalavo iszri- 
szimo bet klierikas jai atsake: 
“iszriszimo negaliu tau -duoti 
nes ne esmių kunigu.”

Užpykus (motore atsiliepė: 
“Jaigu ne esmi kunigu tai 
kaip drysai klausyt mano spa- 
viednes? Eisiu pas vyskupą ir 
liepsiu tave nubaust.

Klierikas Žiburėlis malsziai 
atsiliepė: “O asz eisiu pas ta
vo vyra ir apsakysiu visus ta
vo nusidėjimas nes slaptybes 
neprivalau užlaikyti.

Šahininko inspausdama kė
lės bumaszkas in delną klieri
kui kalba:'“Geriau padarysim 
abudu jaigu apie mano spa- 
viedni ūžt vieši m.”

Girtam reike ir su vežimu 
szieno trauktis isz kelio.” 
tokis priežodis nevisada ant 
gero iszeina. Kokis tai ferme
ris New Jerseje prasitrauke isz 
kelio girtam bet tasai pagrie
bė už užpakalio vežimo ir su 
cigaru kuri laike burnojo, pa
degė sziena per ka visas szie- 
nas su vežimu sudegė. Girtuok
liui reikėjo gerai su lazda isz- 
pert kaili idant ateityje atsi
mintu taji atsitikima per visa 
savo gyvasti.

4 4

Bet

Tula moterėle New Yorke 
pasirodė nepaprastai miela- 
Hzirdinga del savo vyro duoda
ma jam kaipo dovana penkis 
dolerius su tom iszlygom kad 
daugiau nepraleis ant dienos 
kaip deszimts centu. — Argi 
ne mielaszirdinga paeziule!

Kaip rodos tai Vokieeziai 
yra iszmintingiause tauta ant 
avieto ir tai, kur apaigyvena, 
tuojaus matyt ant visko kad
tai Vokietis. Czionais Ameri-

VYRIAUSES VALDŽIOS

LIETUVE PATRIJOTE
——

PREZIDENTO S M E T O N O 
SESUO BUVO PRIEŽASTB

* " f J" „ I?

PRASZALINIMO VALDE-
MARO O SAVO VYRA 

IgZKELE IN 
GARBE.
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INŽINIERIUS.
GeneralMajoras, General Lytie 

Brown, likos paženklintas per 
prezidentą Hooveri kaipo vy- 
riauses -inžinierius * pradėti 
darba užtaniavojinio Mississip
pi upes idant teip lankei neisz- 
silietu.

kosi Vokieeziai. 'Taqi dvasisz- 
ku sutikimas 
savo parapijomis priesz 
kūpa nejuodina o parapijonai 
savo ■dvasiszkus guodoja. O ka 
galima sakyti apie įlenkus ir 
Lietuvius? Nesiranda tokios 
parapijos kur neimtu buvo

— Klvasiszkieji 
v v s-

Nesiranda 
nebūtu 

maiszacziai ir netaktiszkumas 
dvasiszkuju.

Vokieeziai ka daro tai daro 
iszmintingai ar tai savo gyve
nimo ar politikoje. Ka svarsto 
tai svarsto iszmintingai, ne
gerk boja isz 
tik kada ateina laikas, laikosi 
drueziai ir savo tikslą dasieke.

Argi ne verta imti paveizdi 
nuo Vokiecziu!

iszmintingai 
laiko ka darys

gyventojaiAmerikos gyventojai iszda- 
ve 1928 mete milžiniszka suma 
89,659,250 doleriu ant laikrasz- 
cziu ir tam paežiam mete laik- 
raszcziai u'/jliriio už apgarsini
mus 155,692,000 doleriu. — 
Puiki tai suma. Kad tai iszda- 
lintu nors dalele procento tuju 
pinigu redaktoriams tai prisi- 
duotu nemažai. Oj, prisiduotu!

Isz tarpo krikszezioniu—330 
milijonai žmonių iszpažysta 
katalikiszka tikėjimą; 210 mi
lijonai priguli prie protesto- 
niszko iszpažinimo o 144 mili
jonai prie Kytiniu krikszczio- 
niszku iszpažinimu, — 684 mi
lijonai gyventoju ant svieto 
priguli prie krikszczioniszko 
iszpažinimo o 1,134 milijonai 
prie nekrikszczioniszko.

žmonių

gyventoju ant 
prie

Statement of the Ownerihlp, M an n gė
la c n t, Circulation, etc. required by 

the Act of Congresi'of
August 24, 1912.

Of the “Saule” published aenaf-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for October 
1st. 1929.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Doczkowskl 
who, haring been duly sworn accord
ing to law. deposes and says that he is 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied In 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowski,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Buatness Manager: W. D. Boczkowski, 

3S3 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boczkowski, 

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowski, 

834 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI. Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 2nd day of October 1929.

[SEAL]
GRACE P. HENDRICKS 

Notary Public

Kaunas. — Patogi, baltplau
ke, su molinom akutėms, se
suo 
Hmi‘tono, buvo 
veltinio nuo garbės 
liisterio Valdemaro, 
vo 
diust

Ne tik ta padare, bet buvo- 
iuspude pakėlimo savo vyro 
Jono Tūbelio, buvusio finan
sų ministerio ant vietos N’alde- 
inai'o, ir suorganizavo nauja 
partija kuri buvo >']jriežas>te 
sutvėrimo naujo kabineto. Da
bar poni Tubel-iene Lietuvoje 
yra žinoma kaipo “motere ku
ri sumusze ir iižeme vieta Val
demaro.”

Valdemaras turėjo už savo 
paežiu draugija 
kas” 
vo diktaturai remti, planavo 
eiti in Kauna tikslu užvesti 
grynai faszistu režimą. Jaunes
ni ant kaimenes afieieriai bu
vo priesz i ugi valdžiai ir laiko 
si Valdemaro ir mane prasza- 
lint nuo prezidentystes prezi
dentą Smetona. Sztai ir pagal
ba pribuvo prezidento 
ir karsztai pradėjo darbuotis.

Poni Tube!iena, matydama 
kad josios brolis negalėjo nie
ko invoiktl, susineszo su afi- 
cieriais ir per savo malonu bū
da ir prakalbejima gavos ant 
j u puses. Nuvažiavo k on i a in 
visas kazarmes, prikalbinėda
ma virszininkns aid. savo pu
ses ir ant galo laimėjo savo už
duoto.

Per visa taji laika josios vy
ras radosi sanatorijoj, kur il
sėjosi po ilgai ligai. Kada vis
kas buvo parengta ir Valdema
ras buvo priverstas 
dilinta priniierio, 
Tūbelis dažinojo kad jiftai li
kos iszrinktas ant 
per pasidarbavimu savo 
cziules kuri ga^buvo priežasto 
ir kruvinos musztvnes.

su molinom
Liet nviszko 

priežnste
‘S

prezidento 
nu

sėsto mi- 
kuris bii-

pr i ve ratas prasi sza ly t nuo 
o prcmierio.

ir suorganizavo ft « Ikuri buvo

yra žinoma kaipo

“Geležinis Vil- 
kuris buvo susikūręs sa

ro mti, 
Kauna tikslu

sesuo

apleisti 
tik Kuki p.

promiorio
Pą-

GERIAUSES GARSINTO
JAS ŽINIŲ.

Sztai W. Baker isz Torring- 
kuris 

garsintojas, 
jisai dovana kaipo

Apie 700 
kitu rėksniu dalybavo 
konteste.

ton, Devon, Angl’i.jlos, 
yra miesto žinių 
Laimėjo 
geria uses rėksnys.

tame

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

•F

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL. A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

InzbalHumuoju ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrubus paruo- 
Hzia nuo pupraszcziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port tčarbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kus pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot

pasivažinėjimams.

miausiu miestu jeigu kus pareikalaus

ke puikiai^įo^ sandaroje lai- My Commission expires March 2 1233 *Inia o pribusiu in trumpu luikp.
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NARSUS KŪDIKIS
MARIJOS
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Ant Ražanoriayos Menesio 
Oktoberio.

11 m ♦

Egzaminacija Lietuvio 
Ant įsiėmimo Citizens

<

Bažnyczia Pastatyta
Pagal Naujausia Buda
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Popieru
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Ana diena in Pottsvilles sli
du atvažiavo daugelis žmonių 
Imti perklaustais ant iszcyni- 
mo citizens popieru. 'I’uIhr 
Liet u vys isz G i ra rd v i lies sodo 

advokatai

Pol i tekn iszkoi mok si a ine je 
Paryžiuje, garsingiause moks- 
laine ant svieto, pasirengiuejo 
ant užbaig'imo mokslo kursu. *» r • • j i k t

citizens popieru. I’ulas' > .4

v/k

£
■'i i :.j> >■< ant krėslo kurio

pradėjo klausinėt:
— Jonai Smilkai!i, tu esi

Vienas isz studentu, 
eziodamas po kantorius mot
inines, rado ražaneziu. Rožnn- 
czius politokniszkojo mokslą i-

... Tai negirdėtos dnig- 
,.. Jaunas žmogus ne no-

vaiksz-
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Sztai naujausio sztamo bažnyczia kuria pastate Episko- 
pobii (Episkopolu tikėjimas panašaus in Kataliku) ant. Bos
ton Ave., Tulsa, Ok la homo,ie o kuri kasztavo pusantro mili
jono doleriu. Bažnyczia yra asztuoniu laipsniu
boksztas yita. naudojamas kaipo oflisai del visokiu profesijų ir 
bizniu. Parapija nors turės nauda isz budinko kuriame ne tik 
gari) i ns Dieva ibet ir turės pinigiszka nauda.

augszczio o

ATIDUOK KA RASI
-—- . t

Ant kelio vedanezio in mies
tu B. ėjo gromatneszys su pil
nu krepszin gromatu ir laik- 

Nui indės buvo ir

vo reikalingiausia.
Nepaprastas

a pt ie- 
Vaikai da buvo maži ir dos.

raszezni.
apsunkintas szendien,— turėjo 
namie sorganezia paezia, o ne
žinojo isz kur imti pinigu ant 
užmokėjimo daktaro ir 
kos.
ne galėjo jam būti pagialboje; 
jojo niokestys vos jam užteko 
ant reikalingiausiu dalyku.

Eidamas keliu mokiesi karsz- 
tai idant jam Dievas pagolbe- 
betu jojo nelaimėjo.

stojo. Sztai
gulėjo didelis mo-

y

Įiriesz

net

Pats

ant

Staiga i 
ji ant kelio 
linas kopertas ne užpeczetytas 
kuriuoje radosi kokios ten po- 
pieros. Pasilenkė ir pakele ja
ja, o kas apraszys jojo nusiste
bėjimą, kada persitikrino, jog 
tai buvo pinigai! Perskaito 
juos greitai — buvo jųjų 
dvideszimts!

— Du tukstanezius markiu! 
—pamisliuo nudžiugęs
Dievas man juos prisiuntė, isz- 
klauso mano maldos!

Bet tuojaus atėjo jam
misles, jog tai surasti pinigai 
ir ne gali juos pasilaiikyt.

— () gal pamote juos tokis 
vargszas kaip ir asz — tarė 
pats in save, — o mano priva
lumu yra atiduot jam viską.
' Apsidairė ant visu pusiu 
temingai, bot kaip galėjo ake 
dasiegt, ne paregėjo nieką. 
Ėjo toliams, praskendes mišio
se ir jau kone artinosi prie 
miesto, kad sztai iszgirdo, buk 
kas t.okis paskui ji bėga. Ap
sidairo greitai ir paregėjo už
pakali save koki tai žmogų, 
prastai pesirodusi, kuris prisi
artinos prie jo, nuėmė kepure 
ir tarė jam:

— Ar ponas ue radai ant 
kelio molino koperto?

— O kas joje buvo?— už
kili use gromatneszis,
mas persitikryt, ar tai loenin- 
kas pamestu pinigu.

— Dvideszimts szimtainar- 
kiu, arba du tukstaneziii mar
kiu!

noroda-

Teip radau, ir sztai yra 
— paszauke gromat- 
paduodamas jnin pif-

czionais 
noszis, 
mesta koperfa.

Nopažinstamas paėmė jaja, 
perskaito bumaszkas ir dirste
lėjo ant vargingo gromatno- 
szio.

neksf.
—. Ar asz?
— Teip. Atsakyk ant HO-

kancziii klausimu: Kur tn gy-
moi ?

.1.

nmmimi

Teip, kur?
IJetuvojo.
Kokioje dalyje?
Visam mano kūno.
Kodėl apleidai Liet u v 
Už tai kad josios noga-

a ?
t

lojau pasiimt.
— Kur tavo protėviai gi-

mo?

nėjo! .*.
tas!...
rojo tikėti savo akimis. Ar-gi 
kas isz studentu atkalbinėto 
ražanezin? Buvo tai panieki
nimas del t i sos mokslą i nes Ir 
pastanavijo iszjnokti studentą 
kuris pamote ražaneziu.

Atėjo ant to proga. Po eg
zaminui, ant kuriu omo daly
bas pagal senovjszka paprpti-

džiaugsmas 
vieszpatavo szendien grinezio- 
je gromatneszio — nuo tosios 
valandos iszžybejo gilu'kis po 
jojo pastogių. Pati pasveiko ir 
vela, galėjo darbszauti, jisai 
aplaike geresni dins ta ir teip, 
nuo tosios dienos ne žinojo kas 
tai vargas.

Tuom kart prisiartino Kale-.
Vaikai sn nerimaszcziu 

lauke sugryžtanezio tėvo, ku
ris ketino jiems uždegti mede
li, o kada kas tokis pabaladojo 
in duris, visi mėtėsi prie duriu 
su kliksmu:

— Tai tėvas! Dabar uždegs 
mums žvakutes ant. medžio!

Bet pabludo.
bet kokis tai nepažins-

— Asz tik turėjau viena.
— Tavo biznis?
— Pasiutiszkas.
— Kur yra Wasliingtonas?
— Jisai mirė.
— Noriu ž.inot kur vra sos- 

tapilo Snv. Valstijų?
— Paskolino Europai.
— Dabar pasakyk man, 

jeigu perzidentas ir viee prezi
dentas mirtų kas jei s užsiim
tu ?

No buvo tai

— Graborius.
— kas atrado Amerika!
— Columbus.
— Kur jisai?
— Ohajui.
— Kokiam ateito tu esi?

(ateitas ženklina ir padėjimas)
— Baisiam.

Kur buvo pasiraszvta
Deklaracije Laisvos?

— Ant galo.
— Ar tu buvai kada apkai

tytas už koki prasižengimu?
— Ne, ha turėjau gera lo-

lovas J

tarnas vyras inejo in pakaju 
padavė motinai gromata nieko 
nekalbėdamas iszejo.

Kada po tani, sugryžo na
mon gromatneszis atidavė gro- 
mata ir perskaitė 
žodžius:

“Nuo atiduotu man tada 
pinigu, mokėsiu tau kas metas 
penkta procentą, — szimta 

v

markiu! Žinau, jog sunaudosi 
jais gerai!

Koporte isz tikrųjų 
szimtas markiu, 
nopažinstamas, 
szis niekad ne dažinojo, 
kas metas, dienoje Kalėdų ap- 
laikydavo szimta markiu.

Teip tai likos isznagradyta 
teisingysta vargingo žmogaus!

sek a n ežiu s

ma n

radosi
Kuom buvo 

tai gromatne- 
bet

v

SKAITYKITE SAULE

J CAPITAL STOCK $125,000.00
J SURPLUS IR UNDIVIDED
< PROFITS $023,358.62

J Mokame 8-czia procentą ant 
C nudėtu pinigu. Procentą pride- 
I dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vi c e-Pre s. i r Kas.

jori.
— Ar turi kokias gimines 

czionais.
— Teip turiu broli, 

atvažiavo keli metai atgal tu
rėjo darba banke, bet kada ne
galėjo raszyt ne skaityt tai ji 
pavaro. Dabar užsiima butle- 
gerysta ir yra vertas milijoną 
doleriu.

— Tai bus gana.
— O kada asz gausiu po- 

p te ra s?
— IvKsztuos tau 25

kuris

dole-
roi.

— Vogei. Asz žinojau kad 
ežia turi būti kokia apgavyste, 
kad numes tiek daug klausine- 
jote. — F.

mn Paražinis marszalka, stu
dentai ant duoto ženklo stojo 
gi i t uosiu, rodos vaiskus pa
rengtas ant musztynėR. Isz to
sios progos pasinaudojo minė
tas jaunas žmogus, kuris apie 
radini apsakė savo draugams 
savo m i ori o iszejas isz gi i tos 
laikydamas rankoje rožaneziu 
pakabino ant artimo medžio, 
po tam, rodydamas su pirsztu 
ant ražaneziaus su szetoniszku 
n u s i szy pso j imu pa sza ūke:

— Prie ko priguli tasai ro- 
ža n ežius ?

Bet vos isztare tuosius žo
džius, sztai jaunas žmogus isz- 
ejo isz glitos su atsakymu:

Tasai rožanezius prigu
li prie manes. Aplaikiau ji nuo 
mano motinos kada važiavau 
in Paryžių o buvau labai susi- 
rupines jog ji pamecziau.

Po tam vela pradėjo:
— Ponaį! prie mano egza

mino aplaikiau garbe nuo jus; 
jeigu randate, jog per atkalbė
jimu rožancziaus atnesziu 
jums palengvinimą arba 
sziove del mokslaines, tai gali
te savo pagirimo žodžius atim
ti, Vėl uk juosius*tre turėt, ne 
kaip būti tokiu nieku idant 
sarmatintausi savo tikėjimo, 
kuri mane iszmokino motinėlė
mano.

Žodžoi jaunikaiezio pervere 
szirdis visu ir aplaik’e plojimą 
ranku savo draugu. — O mar
szalka, paduodamas 
jaunikaieziui tarė:

— Jaunikaiti, pasilik tokiu 
nuolatos kokiu esi ir buki vy- 
ru apginime savo tėvynės kai
po pasilikai apgineju savo ti
kėjimo o niekad ne pražūsi.J.

r

rožancziaus
ne

ranka

PAJESZKOJIMAS.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i 1 , '

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

Asz Berinda Balcziute, po 
vyru pavarde Krizevicziene 
pajeszkau savo sesers Elzbie
tos Balcziutes. Pirmiaus gir
dėjau gyveno szalyj Chicago s 
dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu kas ka apie ja ^ino 
arba pati tegul atsiszaukia 
sziuo adresu nes turiu su ja 
svarbu reikalą.

Mrs. B. Krizevicziene, 
Box 195,

East Vandergrift, Pa.

t

K. Rėklaitis
Lietuviukas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street,

PA.TAMAQUA,
Ik .u ki
Ii ___h _.... 1. , ... ,______  Į|

— Esi teisingų žmogum,— 
paszauke o iszomes dvide- 
szimts niurkiu uukso, pnduve 
jam kaipo dovana už radynn.

No gana to, da turėjo gro- 
matneszis duoti jam savo ad
resu ir pravarde, po tam a įsai- 
sveikinos szirdingai apleido ji.

Kas buvo laimingos ui u kaip 
gj'omatpeszis? Iszpilde savp J 
privalumu ir aplaižo gana di j 
dole dovana, už kuria galėjo j

gromatpeszis? Iszpilde

pasmaukti . daktaru ir pirkti
sergaųcziai paezai ta, kas bit-

4 O »♦

! MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------

3-czia Procentas už jųsu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir t 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geri

«1

dėl žmogaus kuris dirba ir czedina. Ivo 
site

v

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite

FOREIGN TRADE 
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE 
Dept. 12. NEW YORK

. GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama ru 
stebėtina pasekme per 80 matu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron> 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szaltl galvoje, 
Priešakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paėsta. 
Uzrosta Ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

'I
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Dekite afcyo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir ma/ysite n

/
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! kaip tai pinigas auga su padauginimu. Procentą:*•

I
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SLAPTINGA 
JUOSTA

Al Smith’as Parasze 
Nauja Knyga

ma

nors
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Paveikslai isz Caro Dvaro 
Gyvenimo.

T.
Jos Ciesoriszka Didybe buvo 

labai sujudinta ir užsimislinus. 
Ar ji miglino apie vieszpatys- 
tes reikalus, ar szeimynos vi
sokius rnpesczius, 
viska-žinantis grafas nežinojo. 
Pagaliaus, kaipo traukianti to
liau, pradėta kalba, atsisuko 

i Jos didenybe in pagarbos da
ma tuotarpn tonai esanezia ir 
paklauso:

i T-

net pats
X. • •

— Ka mano ponia, 
turi man praneszti bent kokiu 
naujienų '

Pagarbos dama buvo biski 
kurezia ir baiminga, taip kad 
grafas turėjo jai stuktelti po 
stalu su keliu, pirmiau kadan
gi ji nežinojo kas reikia cieso- 
rioniai ant klausymo atsakyti; 
bet ta nelaukdama atsakymo 
kalbėjo toliau su nenžsiganedi- 
nimu:

— Gali paantrinti 
nes knd ilgiau to 
kelsiu. Kaip norite taip dary
kite liet sau atsiminkite: jai 
dar begyj trijų menesiu nepa
matysite ir alielnai nepatemin- 
aite jokiu pasekmių tai tada

kite bet sau

■

i

ar ne-

nuo nut
visko nepa.

Snnuisztas 'AlfrtsL E. Smith 
kuris ėjo ant prezidento Suv. 
Valst, parasze nauja knyga 
apie savo gyvenimą, už ka ap- 

po <lu dolerius už kožna
žodi nuo iszduotoju.
lai ko

gali pagelbeti nors —„negaliu 
paslėpti — (lulelis vioszpatys- 
tes reikalas privorezia mane 
tave imti po sargyba; bot tu
rėk vilti'Pono ir ciosoricnos 
malonej(‘. ,

Nekaltas ošiu, nekaltas, 
— szVapejo Pleszcziajev steng- 

sau szpada 
savo szviesiu

durnasis atsiriszti 
ir liedamas isz 
akiu aszaras.

O kivntgaikszjis toliau kal- 
I bojo maloniau:

Peržiuręs viską, pe r k re
tys kas kuom prasikalto b kas 
yra nekaltas. Ar-gi netikėtum 
ponu smiatorin teisingumui t

Padavė pagalinus savo szpa- 
da jaunas paal’icierins ir nctla- 
laike: užsidetnge delnais veidą 
ir praliejo raudoti taip labai 
kad net kunigaikszt is persi

ėmė ji su rankom
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VICTOR
.Jmjjl

GUDRUSIS
PIEMENUKAS
Iv

Kinirta kardivis paome nuo
piemenuko avi na ir nusinesže 
ji. I’iemenolis su aszaromis 
prAsze jo, kad jis jam atiduotu 
avimi, bet kareivis 
klausyti jo. 'riiomet piemene-' 
lis nubėgo pas 
Pulkininkas pasakė:

— Asz nubausiu ta karei
vi, bet turiu žinoti, 
isz visu taip padart*.

— Kai asz ji 
lysių, tai tuojau ir pažiniu, 
pasako picmenolis.

Pulkininkas insake visam 
pulkui sustoti eilen, ir vaikelis 
ilgai negalvodamas nuėjo iesz* 

, pasislėpusio 
kitu kareiviu. Piemenukas ėjo 
kareiviu užpakalyje ir žiurėjo 
in j u pcczius

'.
ninkas 
gi o 
panaszus, tu

II.
I

nenoro,jo

pulkininku.

kuris gi

tiktai pamn

M
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Užtikau Main st ryta, 
O kail buvo vėlusJaikas 

Tai jau biznis nekas. 
I’nbarszkiiuru in vienas duris 

Gili kas atidarys, 
Kur ten ugeriant0 suriko 

Man niekas nepasiliko, 
Kaip tik atsitraukt, 

Kur in užkabori (raukt 
Užtikau t repus 

Lipau, g ‘ 
Duris atsidariau 

In vidų indjau, 
Ir ka ten. paimiacziau7

geriant J

• kol vagio lerp

1

Pupra&ykite VIctoro krautuvninką nagriežt nnujauHiuM orlhophonikkua 
rckorduH ant natijoH Victor-Radio Electrola Re 45 

Prisijuoksite iki sočiai. ' 
lO-tica Colių, Listo Kainos 75c 

niJKDlNUlERIUS PRAKTIKUOJA 

KLAUSYK, MYLIMOJI 

BALSINIAI 
Naktis svajonėms papuoltn 
Oi greičiau, greičiau 

mano šiokia

Būtinai išgirskite šj juokingą rekordų.

JI
i

t'

J. ŽIŪRONAS IR GRUPt
JUOZAS ŽIŪRONAS

V-14014 - IIKlausyk, — tari* pulki-
Į

nerasi. Pecziai juk visu j u 
eikie prieszais ir 

žiurekio iii veidus.
Bet. vaikelis visgi ėjo toliau 

ir pagalinus parodo.
— Szitas, pone pulkininke! 
Piemenukas iszsi t rauke « 

k’iszeues gabaliuko 
kreidos ir tarė:

— Szita. kreida 
ženklą jam ant peeziu, kad ji 
pažinus.

Gera i
—— szi I as

lokiu bndu tu va
V-14013

Zoo4 Kraaauakle&l

Į Sa k h

I Molio uxbonai 2. No ui iiaučlogal gili likis ibus.
t

V-14009
VolUralU-ZoU KraaauakltnlViktoria

gando ir 
ezi upinei i.

— Ir ka tu ežia dabar! Per
stok! Juk tau dar nieko blogo 
neatsitiko. Gal tau isz to visko 
iszeis tiktai. geras. Atsimink 
kad asz tavo ošiu no kokiu te
nai neprieteliu bet vadovu
kaipo tikru tėvu. O ir apie dis
ciplina, mano ponas, 
szai. Kariauninkas, 
kaip ma'žas vaikas. Juk tiktai 
in ji pažiūrėkite, merginos gal 
už ji peszasj o ežia, jis va, 
bliauna, 
vanoju.

Ir pradėjo kunigaiksztis su 
didele aty<la jo klausinėti, isz 
kokio gimimo paeina, daug mo
tina savo dvare turi dusziu ir 
apie kitus dalykus o ant galo 
szypsedrfmasis net paklauso:

o su

o
pam i r- 
vorkia

V-14008
Benustmitl nuArohS 

’ LiuhRhj pas Uvel|

Ponau Numirk— Dalls 1
Ponus Numirė—Dalis 2

Davatkėlė Po Sodneli
P. Stankūnai

IĮ 
f J
I

P. StankSna*

Zoitf KraMusklenf-Banediktas Vaitekūnai
J uotas K aiu« t i a- Benedikta* Vaitekūnai

V inckevl2iu**Daukla-Namieko 
Vlnckevlliua-Daukla-Namlelto

JSZ 
raudonosO mano moterėlės 

’Szirdeles.
.Motore puikiai iszrodo, 

Tiktai akis josios parodo, 
Kad namines u'ž daug naudoja,. 

Apie namu triūsa, nedlioja. 
Ant stalo kaip meszlynas, 

Kaip iszmankytas purvynas, 
Toriolkos, videlciai ir peiliai, 

() kas d a. volei:
Va i ka s mu rzina s, 

Rodos molinis, 
Baisu žiūrėti,

Ir negalima ne dalaikyti.
Svaigulis mano apėmė, 
Pajiegas suvis atome,

Vos (repais nenusiritau, 
Ant giliuko už tvoreles 

susilaikiau.
Joki vyrai ant kva! i eros 

negali būti, 
Turi in kur kitur vandravoti, 

Mesa ir kava iszvorda
Su bato ja;

Ir tuom per visa ilcdelia 
ezestavoja, 

1‘i inorium vadina,

V-14006

Io ežia, jis va 
Už ta. pirma syki do- V-14004 ■padirbauvyj jis neatjauto jokio prasi

kaltimo.
Su drebaneziom rankom už- 

is 
nepainirszJi jokio guziko, par
krito ant keliu priesz Szvento 

Pergal(4ojo paveikslu 
u kuriuom ji laimino motina 

jam iszvažiuttjant. O palikda
mas namus szvapejo gailingai: 

O mauna, mama, ar tu 
atjauti koksai žiaurus laikas 
mane laukia? Ir kas gali mano 
biedna galvele apginti !!

V-14003

tiktai savo kaltinkite, tuokart ’‘•vilko . ..........na stengdamasi
asz pati pa na m losi u savo bu
dus. O laika dumiu atsakanti, 
net tokiam smarkiam reikalui.

Ir labai susijudinus Jos Di
denybe teikėsi pasitraukti in 
savo apartamentus, norėdama 
net kaip visados pabaigti pra
dėtos zobovos.

— Taip, taip,
svarbus ir vieszpatystci reika
lingas — praszneko kuni
gai kszt is Soin i on Vladimiro. 
viez, rinkdamas nuo stalo isz- 
metytas kortas.

— Bet ka patari

tai dalvkns

Jurgio
s

mama, 
žiaurus

III.
savo

kas, 
tas rublio.

iMimiii nUllMie

— (are pulkinin- 
guilrnitias ver-

Daigai Dieneli
Pasėja Broleli*

INSTRUMENTALUKI
Dulk*

V-14011

— Na 
tau einasi !

Pleszcziajev tiktai paraudo 
ir galva 
gaiksztis

amorais kaip

MI

■
11
nKalnų Polka 

Katarinoa Polka

Džiugui Vaiiakaly*

Miikaa Aukcijonaa

Lietuvių Orkestrą

Bet kas-gi man (lups ji? 
— paklausė vaikelis.

— Asz — tarė juokdamasiis 
pulkininkas, — nes tu gudruo
lis.

Kareivis turėjo .atiduot i avi
nu ir buvo ano nubaustas.

I Ant. J. Sakalauskas į 
g 1g (Bell Phono 872)

V-14005

80752

Penkių Alkanų Mu&ikantų

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
f Rūtų Polka 

Daina Jaunystės Nelaimei 

Kvictkos Valcai 
Giedrutis Vakas

Il
. 81693

i

Laibiau Ratų— Polka 
Kauno— Polka

Mklnlerių Polka
Lakitlngaloa Polka

' lt

1
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nuleido bot kuni- 
rodesi pradėjo dar 

labiau linksmintis:
— Ne, tu neiszsisukinok. 

Kiek mergaieziu apgavai? Ša
ky’ k, sa k y k! Ta s daly k a s ga 1 i 
tikti ir reikalui siūle. Meiles 
dalykai sziadiena ir pati sena, 
ir ta pasiekia.

— Tame dalyke asz nieko 
nekaltas — dar labiau susisar- 
matines atsake paaficierins.

— Da tu sakai! — suriko 
su nuosteba kunigaiksztis, lyg 
jo • žodžiams netikėdamas. — 
Tai-gi su visa savo grožybe lyg 
sziol vis dar esi nekaltas? At
sakyk su ranka ant szirdies. 
Svarbiame vieszpatystes reika
le kiekvienas žodis ženklina.

Persižegnojo paaficierins del 
patvirtinimo savo žodžiu ir ap
sako kunigaikszcziui apie savo 
Zofija; kaip jam priosz iszva- 
žiuojant it t si sveikindama prie 
vieno upelio, daVe jam žiedą 
j molynu brang-akmeneliu, 

kaip susitarė imti szliuba kaip 
tik ciosorieno teikeis ji nuo 
tarnystos paliuosuoti — ir už
tylėjo tiktai apie pabueziavi- 
ma, kuris kokiu tai budo tam
siame kambaryje suvienijo ju 
lupas ir szirdis ir tuo kart ta
sai bnczkis abudu taip daug 
pergazdino kad jam dabar tą
si atsitikimas sarmata ir 
minti.

Kunigaiksztis jo pasakoji
mo vienok klausosi su susiju
dinimu ir buvo ko tai susirūpi
nės.

81303 81443

Klauskite vardo Victor; jis yra jums gvarantuotas.
Rašykite prašydami katalogo, gausite už dyką.

Naujas OrtbopbonicLIETUVISZKAS GRABOR1USiPasisokes savo pravarde 
Pleszcziajev tuojaus buvo in- 
eistas pas
Kunigaiksztis scslejo minksz- 

oj k rose j prie didelio stalo ir 
pradžios visai ncatkroipe 

atydos in inejusi o tasai stovė
jo iszsitempes kaip kokia Striū
na, isz baimes nulindęs. Kuni- 

buvo labai sausas, 
donas ir ne augszto ūgio; vei- 

buvo apželes geltonais 
linukais; akys siauros, pri
merktos, kuriose 
usturnas ne prielankumas, bal- 

tykus ir malonus; apsieji- 
zvolnus be f to jo szvelnu- 

\ i si bijojo arsziau nei kitu 
liktumo.

Dar syki kunigaiksztis per
verto popieras, susiraukė nety,- 
cziomis, pakele akis ir tarytum (SU 
nusidyvijo pamatęs priosz sa- 

Pleszcziajeva.
Ka gero pasakysi, 

šuoli ? — paklausė maloniai ku
nigai kszt is.

— Pagal Jnsu Szviesybos 
pris4akymo pasisku'binau neuž
trukdamas nei 
atsake greitai musu 
tarnystos balsu.

— O ar 
kam tavo 
szaukti'!

— Negaliu
'.vies v be.
— Na, dasižinosi, dasižino- 

si, priosz jus niekas nepasi
slėps.

Ir taip goįradusziszkai prick 
(am pradėjo 
Ploszcziajovo baime ome nykti 
kad kunigaiksztis, tarytum ta 
patemijas, paklausė:

— Paduok man savo szpa- 
da, paaficieriau.

K imi i ga i kszt is mylintis neti
kėtus efektus galėję but užga
nėdintas. Jaunas paaficierins 
suakmenėjo iszgirdes tokius 
keistus kunigaikszczio žodžius 
iszbalo, atszoko atgal ir atsi
spyrė prie sienos pamirszda- 
mas net iszpildyti kunigaiksz- 
czio reikalavimu.

K įmigai kszt is atsistoilamaH 
nuo savo vietos perėjo kelis sy
kius per kam bari ir pradėjo 
su rami nanezi u balau:

— Gimkla atiduoti atiduok 
po. Mislys apie amžina isztre- adgal statuto bot ant dvasios

_ -I — * ----- . * 4 -

dary t i, 
mielasis teve — atsisuko prie 
to pagarbos dama beveik pro
verksmus. .

— Kaip 
džius suprasti!

— Su visit 
dyti ciesorienes valia ir ne 
tiktai maldauti Visagalio, bet 
ir prie to reikia prisidėti ir su 
visokiais žemiszkais budais — 
juokomis baigė senas ir kytras 
dvarokas, dary<lamas 
bos damai nokuri 
ma.

galima tuos žo-

uolumu iszpil- 
valia

pagar- 
susiniaiszv-

II.
Gvaidijos paaficierins Alek

sandras Pleszcziajev dar mie
gojo kada jam atneszta laisz- 
kas su prisakymu idant nieko 
nelaukus eiti pas komendantu, 
šviesiausia kunigaikszti D.

Plesczrajev buvo dar labai 
smagus, 

gražumu
jaunas, plonas, smagus, savo 
jauni kaiezio gražumu pana
šus Kupidinui.ir labai nedrą
sus.

Tiktai dabar menesi s nur 
plauke nuo laiko kada isz to
limu 3imbirsku savo motinos 
dvaru, atkeliavo atbūti tarnys- 
ta tėvynei. Sostapyles ir dvaro 
caro paproeziai ji labai džiugi
no, vienok jisai vistiek dar ne- 
Uryso paragauti visu tu už
draustu saklybiu. Tai-gi jis vi
sai nemelavo raszydainas savo 
siižiedotiniai jau nuo septynių 

savo karininkainjetu laiszka,
Zofijai:

“Daugy be damų man czio- 
nai t^ko matyti bet vienatiniai 
tavo gra’žybe, mano aniuole, 
szvieczia man
skaistumu. O kortomis negra- 

, jinu dėlto, kadangi toksai gra- 
jinimas tankiai pasibaigia pa- 
sileidimu.

“Bucziuoju papa ir mama ir 
pasilieku tavo isztikimu tarnu 
net iki dienu pabaigai.

Aleksam Iras Pleszcziajev

mano 
neapsakomu

s

41 jiiVAnuinnun a ivnztv/uujvv,
Jos Ciesoriszkos Didybes 

flnnivltwu! v\naranior*i no MGvardijos paaficierins.
Netikėtas prisakymas kuni- 

i gaikszczio, apie kurio žiauru
mą slankiojo baisiausias gan
das, jaunikaiti laibai pergazdi-

i

<
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SZ

ra i kszt is

las

sas
mus s
ni<>

ve

(<

sūdo.
n

kunigaikszti.

apželes 
siauros, 
nesimato ne

ak vs

n a r-

valandėlės — 
karžygis

zinai 
liepiau

jus

zn

tu
at-

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. ij

r J
ictor

sakalėli
ezionai pa

žinoti

niekas

.Tusu

šypsotis kad

— Na sakalėli, in kalėjimu 
tuo tarpu asz tavęs neuždary
siu idant nebūtu nereikalingo 
garso o tu prieszmane prisiek, 
kad jai tau kas atsitiktu ir kus 
tik su tavimi mibutii — viską 
užlaikysi paslaptyj per isztisa 
savo gyvenimą.

Pleszcziajev prislėgė. Kuni- 
gaiksztis ji nuvedė in paszali- 
ni maža kambarėli ir patsai at- 
nesze viską kas tik aresztuo- 
tam reikalinga; po tam rakta 
nuo kambario duriu insidejo 
sau in kiszanin ir pradėjo 
vaikszczioti po kumbari mato
mai ka toki svarbaus svarsty- _ «
damas.

Kožna gi inorium vadina, 
Angliszkai kalbėti mėgina 
Tiktai du bjaurus žodžius 

naudoja,
Ne Angliku nesivaktuoja; 

Nuo pavietres ir va i nu, 
Ir nuo tokiu moterių, 
Apsaugok mus Dievo!

* ♦ *

Dvi moterėles susikivirczino, 
Ir už plauku susikabino, 

Po visa kiemą strapaliavo
i

J

SvlR P

Nuliudimo valnndojo eutel-

laidojimu atliekam rūpestingai
Busite pilnai užga- j

kiam geriausi patarnavimu. Pa-

ir gražiai.
liūdinti.

Irz Mahanojaus ir Girardvillos
jeigu k«N pareikalaus mano pa- J 
tnrnavima tai meldžiu man tele- 
Tonuoti o pribusiu in deszimts y 
minutu. Bell Telefonas 872

.  ..... ............ . ..... ...... -■

Ka. tik galo negavo.
Viena nekas bobele, 
Suvis i

Kožna žmogų
kaip nususele, 

užkabina, 
Visokiais žodžiais isz'bjaįtrina 

O ka, jaign protą turėtu, 
Butu davadna, to nedarytu 

Kaip kas ka pasako, 
Tuojaus prieszais pasistato, 

Nnszauti grasina, 
Motore, vyra ar vaikina, 
daigu vyra narsu turėtu, 

Tai pasiutima josios iszvarytu 
Ir piktybes nedarytu.

Gal Dievulis Dvasia Szv. duos 
Bet pirma nukoros, 

Tada bus glamoni kaip avis 
Arba’ pasius suvis.

♦ * *

Buvo juoku gana,
Kaip viena boba sena, 

Užsimano dreses trumpos, 
Kad galėtu geriau szokti 

ant svodbos.
O barszcziu galybe, 

Argi tai no bobos kvailybe, 
Proto ne kiek norą,

Kad ir trandys jau byra.
Mat širdeles naszle,

0 sena kaip Žydo kumele, 
Užsimano trumpos szlobes, 
Tai mat jaunesne išžiūrės.

iT

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildomo visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 

: muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles. 

----

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
------ -—. . ......... , ........... .. . ,,, , .. .

>1,000 TIK UŽ fiO CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, nogu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra npo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
maliino, nenoro valgyt, strėnų Ir po

I

Vaist-žoles yra npo eekancziu H-

Rekordas
. * VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 

Radio - victor Corporation of America
CAMDEN, NEW JERSEY

NE TRAUKE PERKŪNU. .

— Ponas konduktoriau! ar 
laikas elektrikinis vežimas ne
trauko perkūnu ?

— Ne, ponia, tiktai trauke 
pcpk-cenczius.

I

SHENADORIJE.

Tai tu Juozui i man per 
ana,didele skrybėlė pirkai, 

net ant austi lenda.
— Juozas: — Kad tai ašy.

sau o ne tau pirkau.

KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

• ;

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARTAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine ■ treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai
I

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienon galan, b $12.50 in abu galu. ,

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu Y 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina

■ . i

tiesiai in Ęlaipedo bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.
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ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumetivmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nęrvu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tąi atsiunsk 86c. o gau-

iL r Ij.il , į i

t
1

''IT

1

ĮSZPLĄUKIMAI UAIVU ISZ NEW YORKO
.. 5 Spalio
. 12 Spalio

*

LITUANIA 
POLONIA .

L

skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si rtiusu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Narvu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Narvu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu

Tolinus bus.

UŽSIKRĖTĖ.
Daktare, ar nemiga nakties 

laike yra užkreczema?
— E, kur-gi T

O asz nuo szunes užsi-

‘ ♦ ♦ ♦

O jus Edvardo-kaimo mote
rėles apsinmi Iszykite, 

Su kirviu ant vyru neszokite.
Ba kaip vyrams dagrisite, •

a a
‘V

upių cimxauii iHaiii- tuiKrii cijil —

mimą o gal net ir bausm<», slan- nonupulk. Tavo tikrumas ir krecziau, ba kaip jisai staugia 
Jciojo jam galvoje norints sa-J atvira szirdis labai daug tau nakti tai asz negaliu miegot.

t

I

I

Gerai už tai aptaisys, 
Kaulus apmanksztys, 

0 tada, 
Bus beda.

« 4M’ M i>

Hia. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knyga katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinetpjai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,M. ŽUKAITIS,
26 Gillet Street* Spencerport, N. Y.

ESTONIA .... 26 Spalio 
POLONIA . 16 Lapkriccio i į •

............................. .......................................................... ........................ ■..... ' , 

• 4

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
New York8 Bridge St.
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— Subatoje pripuola Žy
du Naujas metas.

— Jonas Urboną, važiuo
damas in Shonadori automobi
liu, lios pataikytas per 
maszina, kuri sudaužo Urbono 
automobiliu, sulaužo Urbonui 
kelis szonkaulius ir sutrynė 
krutino. Likos atvežtas pas 
daktara, kuris ji apžiūrinėjo ir 
nusiuntė namo.

— Oktoberis yra 
paszvenstas del Szvonto Ra- 
žanoziaus. Todėl Szv. Juozapo 
bažnyczioje bus kalbėtas rn- 
žanezius kožna Sereda ir Pet- 
nyczia. Szv. Ražancziaus atlai
dų suma bus Nedelioj, 10-ta 
valanda su iszstatymu, o misz- 
parai 7-ta valanda vakare, su 
iszstatymo ir procesija kurioje 
dalvvaus musu mokyklos So
da lietos Mergaicziu Draugija

— Po trumpai ligai 
labai greitai Mare,

pati burmistro Wil
liam Ed ward so, 100 W. Maha
noy avė. Velione buvo motina 
13 vaiku isz kuriu 10 yra gy
vais.
apeigos 
vergo po piet.

— Idant visi ukesai galėtu 
susipažyt ir pamatyt kaip tu
rės balsuoti Novcmberio 
pagelba maszinu, pavietas at- 
vež kėlės in miestą ir pa rod i s 
kaip reikės su joms apsiejti. O 
gal tiek suktybių ne bus kaip 
balsavusi ant popieru.

— Laike ateinaneziu rin
kimu publikinu mokslainiu di
rektoriai bandys aplaikyti pa
vėlini ma nuo g 
jiems hutu valia užtraukti nau
ja paskola ant sumos 1.30 tuk- 
staneziu doleriu del at mokėji
mą užlikusios skolos. Bet var

iai gyventojiai ant to pristos 
nes ir dabai’ taksos neiszpasa- 
kvtai auksztos.

Jonas Urboną,

amžiaus,
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— Vladas Grabauckas, 409 
W. Center uli., likos užmusztas 
per nugriuvimu augliu She
nandoah kasyklosia. Velionis 
buvo nevodias ir nepaliko jo
kiu giminiu.

Szv.
su-

— Uta minko ryte 
Jurgio bažnyczioje likos 
riszti mazgu moterystes Vla
das Szukauckas, 115 N. White 

Antanina Miko-u Ii., su pana
lionute, 800 E. Railroad uli., 
isz Mahanov City. Svotais bu
vo Vladas Jokimas su p. He
lena Barzdienia.

Mount Carmel, Pa. — Miko
las Aliszauckas, 41 metu, 
žinodamas per geležinkeli, li- 

’ kos pataikytas per Pennsylva- 
nijos truki ir mirtinai sužeis
tas. Aliszauckas sustojo pra- 

nemate 
prisiartinant kito isz kitos pu
ses ii* likos pagautas.
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
te, bet vilties nėra idant isz- 
gytu.

leist, viena truki bet. 
mirė

71 metu

Privatiszkos laidotaviu 
atsibus namie Ket-

su

y ventoj u kad

ant demo-— Nominuotas 
kratiszko tikieto aut sudžiaus, 
II. O. Bechtel (buvusis sudže) 
prasiszalino nuo tojo tikieto ir 
ne bus rinktas ateinanti mene-

Priežasties prasiszal i n imo
nepaduota.
si.

tk

va

L'i kos

Minersville, Pa. Szv. Fran- 
ciszkaus bažnyczioje prasidėjo 
szia Petnyczia atlaidai, kurio 
pasibaigs ateinanti Ketvorga. 
Daug svetimu kunigu pribus 
in pagalba kun. Karaliui.

Girardville, Pa. — Nedėlio
jo prasidės 40 valandų atlai
dai. Bus daug svetimu kunigu, 
o kun. Czesna sakys puiku pa
mokslu.

Chicago. — Enis Zubovich, 
gyvenos adresu 9745 

Comercial avenue, tapo su- 
triuszkytas troko. Donald To
maszewski, 1.3 metu, Zubovi- 
cziaus draugas, sužeistas sun
kiai. Vaikiszcziai važiavo (ro
ku kartu su Elmer Cracky, 
25 m., gyv. 98.39 Exchange avė. 
kuris valtie troka. Prie 100 gat
ves ir Exchange avė. t rokas 
užvažiavo ant szjjlygaivio ir 
apvirto. — N.

1.3 m.,

SZTAl PROGA 
KURIOS LAUKĖTE

Praleisskite visa diena ir 
vakara Philadelphijoi 
Speciale ekskureija in

Phi ladel phia 
Pirkite reikalingus daigius dide- 
liuosia sztoruose. Matykite World 
Serie* Baseball grajus. Matykite 
dldelus teatrus. 

Per Kolumbo Diena 
SUBATOJ 12 OKTOBERIO

Isz Ryte
Shenandoah. (Preke $3.50) 5:30 
Mahanoy City .................. 6:10
Tamaqua................................. 6:39
Grįžtant treinaa apleis Philadel
phia! 11:30 valanda nakezia 
Oktoberio.

12

DUBELTAVAS 
TU! ETAS$3.25

Pirkite tikietus priesz laika. Ga
lima pirkti pradedant 7 Oktoberio

$4.oo

12:35 rybe
1 ;1G ryte

. 1:45 ry te

Dubeltavas 
Tikietas

Matykite szj dideli 
miešta ir auksztus 

namus
EKSKURSIJA IN

IN

NEWYORKA
NEDELIOJ 13 Oktoberio

Isz Shenandoah .. 
Isz Mahanoy City , 
Isz Tamaqua.........
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6 :47 
vakare, isz Liberty Street 7 :00 
vakare, sustojant Elizabeth, J. 
važiuojant ir griftant.

Sutverkite ekskucijos B>rA>tija.

Ant Readingo Geležir akelio

PERKŪNAI, VIESULOS IR 
UGNĖS.

SZESZI ŽMONIS UŽMUSZTI.
Tsz rytu Lietuvos invairiu 

vietų gaunam praneszimu, kad 
ten Rugsėjo 2 dienos vakaro 
siautė (labi smarki audra su 
perkūnu. Tokios audros žmo
nes beveik neatsimena. Nors 
audra truko tik kelias valan-' 
das, taeziau kai kuriose* vioto*’ 
se tarytum ugnis krito isz dan
gaus.

Zarasu audra

lingu -

apylinkėse 
siautė nuo 18 valandos iki 2.3. 
Nuostabiai didele. Salako vals- 
cziuj Preiviszkiu kaime perkū
nas užmusze to kaimo gven- 
loja Cecilija Vaičkiene.

Degucziu valscziuj
ežio kaime Gruodžio ganyklo
se užmusze du arklius.

To paties valscziaus Sunin
ku kaime sudegino Ginkovo 
kluonus su javais, paszarais ir 
ūkio maszinomis. Degucziu 
valscziuj Polverko kaime in- 
trenke in Ragoczino kluoną ir 
ji sudegino su visa manta. De
gucziu valscziuj 
kaimo sudegino Jodkaus tro
besius su arkliu dviem 
vem, 
turioinis kiaulėmis.

Duse tu

maszinomis.

Zablockiu

kar
pei! k i om is avimis ir ke-»

valscziuj Zabi

miestely sudegino 
Jofes tvartus, vėjo maluna, 
vilnų karszykla ir gyvenamuo
sius namus.

Antalieptės
czionu kaime sudegino Urbo
no kluoną su javaiLs ir pasza
rais. Isz viso nuostuoliu pada- 

apie 184,000 litu. Ap-

vieno cen-

ryta 
drausti buvo tik Jofes trobe
siai 25,000 litu sumai.

Dusetu apylinkėse buvo pa
sirodo ir ledu —
to diametro didumo.” Taeziau 
ju iszkrito ne daug ir nuostuo
liu nepadaro.

Apie ta pati laika smarkus 
perkūnas siautė ir Utenos, ap
skrity. Audra siautė iluo 19 
iki 21 valandos. Invairiose vie
tose žaibas sudegino 4 kloji
mus su javais, paszarais ir 
ūkio maszinomis, dvejus gyve
namuosius namus ir užmusze 
tris žmones. Nuostuoliu pada
ryta apie 35,000 litu. Be to, 
ta paezia diena nuo nežinomos 

Linkmenų vals
cziuj Gusteikiszkiu kaime už
sidegė Gaižuczio 
Klojimas visas sudegė. Jneps- 
noso žuvo ir pats namo savi
ninkas Adomas Gaižutis. Nuo
stoliu padalyta apie 4,000 li
tu.

Rokiszkio apskrity siautė 
nemažesne audra. Svėdasu 
valscziuj Malaisziu kaimo per
kūnas užmusze Viktorą Vuo- 
Jevicziu, 21 metu vyra. Pan
dėlio valscziuj Uvainiu kaime 
užmusze Petra G a si u na ir tuo 
paežiu laiku sudegino jo tro
besius. Nuostuoliu padaryta 
apie 5,000 litu. Svėdasu vals- 
cz'iuj /Kunlglszkiu kaimo su
degino Felikso Czopo klojima 
su javais, 
cznij Maszkenu kaime — Juo
zo Grižo kluoną su javais ir 
paszarais ir malkine su vietos 
pradžios mokyklos malkomis. 
Pandėlio valscziuj Szeklinin- 
ku kaime — Baltrunienes klo
jimu su javais, to paties vals- 

Lebežiu kaime — Al.
, gyvenamuosius na

mus, t varta ir kluoną.
Be to, vietomis buvo 

trauktas susisiekimas. Perkū
nas daug kur intrenke in me
džius ir kelis žmonis pritren
kė. 

f

Kati kuriose vietose po aud
ros buvo isz visu pusiu maty
ti po kelias ugnis. Keturi gais
rai buvo'matyti ir artimosliose 
Panemunes apylinkėse.
NUOSTOLINGAS GAISRAS.

Rugs. 5 d., Udijos v. Butri
monių k. sudege pil. Pankie- 
hes O. gyv. namas su 
baldais.
apie 8000 litu. Be to dar su

lenda asz nore jau su ta vo moti- dege jos nuomininko Navicko 
na kada da buvo merga, pa- baldai 2000 litu ,vertes. Namas 

j J buvo apdraustas.

Lietu— Nelaime isztiko 
viu, pp. Pocių, szeimyiKi. Apie 

rasta 
gyveno, 

isz kaires kūno puses 
per sz/irdi Francmzkus Pocius 
.35 metu, gyvenos adresu 461.3 
So. Wentworth avenue.

Kuna policija atgabeno 
pp. Eudeikiu instaiga laidotu
vėms, 4605 So. Hermitage ave
nue. Panedelijo 2 valanda die
nos buvo koroj >erio tyrinėji
mas, 
pildyta žudinuta ar Pocius 
pats nukirto sitvo gyvenima.N.

2 valanda ryte 
namu, kuriuose 
szautas

kieme 
per- 

.q Be to v •

in

buvo korojierio 
kad sužinoti ar likos pa

žodini ita

Harrisburg, Ill. j- Juozapo 
Boguczio, 60L AV. Langley uly., 
mylima prisieta Agnieszka 
Bogutiene atsiskyrė su sziuom 
svietu 16ta Rugtsejo sirgdama 
meta laiko szirdles liga. Velio- 

buvo 52 met u amžiaus. Pa- 
dukt ?res Katalrinu, 

Genovaite ir Z tizana ir savo 
vyra dideliam nubudime. Taip
gi turi Suvienytose Valstijose 
soseres Katarina Bludžiute, 

Jeva Janczio- 
Oh io,

prisieta

priežasties

klojimas.

apskrity 
audra. I

ne 
liko tris

Panemunėlio vals-

Katarina
Sewickley, Pfu, 
ne, Stubenw’ille, (Ibio, broli 
Frana Bludi, Donora* Pa. Dė
dės Rudžiai ir kiti gimines gy
vena Pittdbi irge, Pa. 

paėjo iszVelione paėjo isz Punsko 
Parapijos, ‘Trumpalio Kaimo, 
Andri javo Vidscziaus, Suval- 

gu'bo rnijoH, kur turi dvi se*- 
seris ir viena broli.

Juozas Bogutis.

k u

DA NE SENEI.

4< senas jaunl-Druczei plikas 
ki4‘” kabina jauna mergina už 
piMsze:

— Ach myliu tave už ma
no gyvasto. Ar nori būtie ma
no pati?

— Ar kalbėjai apie tai ma
no mamai T

— Toip (tarė akis iszvar- 
tias). Bet kas sake apie tai J 
Juk tai buvo priosz £0 motu

^cziuotiP.!.... X

cziaus 
Gabriuno

nu-

visais
Nuostuoliai siekia

buvo apdraustas. % „
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PAVEIKSLAI ISZ PEACOX ŽUDINSTOS, KURIS NUŽUDĖ PILIETYSTES
«4b

*

SAVO PACZIA IR ISZMETE ISZ AUTOMOBILIAUS

I•■* v
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Sztni paveikslai parodo Earle F, Peaeox, 21 motu, kuris nužudė savo jauna, 20 metu
■ ft 
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ATSAKYMAS
Kaip immigrantas, kuris bu

tu galėjos parsitraukti žmona
’ . . a a a a . . . a a

i

paezia, iszmete isz automobili aus, po tani aplaistė gazolinu tiksle sudeginimo josios kūno ir
tai dienoje juju vineziavones su'kaktuviu 1 Apriliaus. Žudinsta papildo isz didelio užvytai dienoje juju vineziavones su'kaktuviu, 2
dėjimo: A - Parodo Pencox ir jojo paezia. B - Mount Vernon, namas kuriame porele gyveno. 
C - Dėtėktyvas tyrinėjo vieta kur motore likos nužudinta. D - Detektyvai perstatų žadinto
jui szmoteli sudegintos szldbes jojo paezios. E - Laidotuves nu'žudytos motoros Norwalk, 
Conn. F - Peacox vedamas in suda ant teismo, AlUl tliona Ponbox likos isznastas kaltu ir likos 
nuteistas ant 20 metu in kalėjimą.

jui szmoteli sudegintos szlebes jojo paezios. E - Laidotuves nužudytos

SUSEKTI LITU DIRBĖJAI.
Klaipeda, Rugs. 7. (Elta), 

Rugpiuczio pabaigoj Tilžėj bu
vo suimti d ii vyrai, kurie mė
gino platinti netikrus 100 litu 
banknotus. Dabar Ragainės 
policija vėl suome darbininką 
Otto Teveli, pas kuri rasta 11

orga- 
pranosza,

Purickis likos
kunigu ir

PURICKIS ISZMESTAS ISZ 
KUNIGU.

Lietuvos dvasiszkijos 
nas “Tiesos Kelias 
jog kunigas
“degraduotas isz 
ekskomunikuotas.”

Tai invyko po to, 'kaip Pu
rickis paėmė redaguoti ‘‘Lie
tuvos Aida”

ir padėtas kalojimau. Laukia- kartinos Lietuvos 
oficiozu.
MERGINA VOGĖ ARKLĮ 
DRAPANOMS NUSIPIRKT

Stacžiunai, Sziauliu aps. 
Nakti in Rugp. 2.3 d., buvo pa
vogtas Staeziunu bažnytkai
mio ūkininko Vaitekūno ark
lys. 600 litu vertos, Arklį pa
vogė isz ganyklos. Sękanczia 
diena, Meszkuicziu policija 
suome vag'i Mokiu kaime. Va
gis — mergina Tvana Stepo, 
navieziuto isz Tautiszkiu kai
mo. Ji prisipažino arki i vogu
si tikslu parduoti ir už gau
tuosius pinigus Inslgyti naujus 
rubus. Vagile atiduota teis-
—, — ------------ t

netikru 100 litu banknotu, Tė
velis buvo atgabentas in Tilže

ma nauju suėmimu.

PERKŪNIJA UŽMUSZE 
VAIKA IR PADEGE 

KLOJIMA
Narkunąį Kokiszkio vals.
Rugsėjo 2 d., vakari* perkū

no naszl0F iiM. klojima.

SUDEGE KLUONAS IR 
ŽMOGUS

Rugs. 2 do Linkmenu vids., 
del )K*žino-

i -H.- -WT . # r '

nija užmusze vaiku ir sudegi-

GustcikiStk'iu k., 
mu priožftscziu, sudega kluo
nas su javais ir jo savininkas 
Gižutis A. Nuostoliai siekia 
aplo 4,000 litu.t ir' ■ A

—■ skaitoma da- 
valdžios

Meszkuicziu policija

mui nubausti.

na kaip % tave paims 
in vaisku, kaip tu galėsi apsi
prasi su karabinui

Ickau!

Tekus: — Ar as, u giezedik! 
As karabino ne bijau, as kara
binu pazinstu, kaip da jam bu
vo mažokas pikstaletas.

in Su v. Valstijas jeigu tik bu
tu laukes dar kelius menesius, 
pamote teise tapti Amerikos 
piliecziu ir kuris už jo prasi
žengimą nebuvo pasodintas 
kalėjimo tik todėl jog immi- 
gracijos aficieriai pasigailėjo, 
yra praneszta nusprendimo tū
lo teismo Michigan valstijoj. 
Tas nusprendimas atsako pi- 
lietystcs aplikacija Andriui 
Nybo, Norvegui. Teismas lai
ke, kad praszytojo pasielgimas 
insukant savo žmona, Norve
ge, skersai Kanados rubežiu 
kuomet ji negalėjo iszgauti 
leidimą atvažiuoti legaliszkai 
nebuvo pasielgimas gera cha
rakteriams žmogaus.

Andrius Nybo atvažiavo in 
Suv. Valstijas legaliszkai Ba
landžio 20., 1923 m., apsigyve
no Michigan valstijoj, 
buvo gero mokslo žmogus, ge
ru paproeziu, ir nuo pat atva
žiavimo turėjo gera d arba di
delei kompanijoj.

Nybo norėjo apsivesti su sn- 
kuria jis 

paliko Norvegijoj. Abudu pa
geidavo kad ji kuogreieziausia 
atvyktu in Detroitą. Jaunoji 
bandė gauti viza nuo Ameri
kos konsulo Norvegijoj.
viza neiszduota nes Norvegi
jos kvota buvo iszsibaigus.

Kuomet jai pasakyta, kad ji 
turės laukti nors dviejus me
tus, abudu nutarė jai atvykti 
iii Konada ir isz tenais bandv- «* 

legaliszkai invažiuoti in 
Suv. Valstijas. Ji iszvyko in 
Kanada. Nybo irgi pasiluosavu 
nuo darbo ir iszvyko in Ka
nada jos pasitikti, ir tena'is ap
sivedė. Atėjo laikas jam gryž- 
t i in darba ir abudu nuvyko 
pas Amerikos konsulą gauti 
žmonai viza. Priesz iszvažia* 
vima Nybo padavė natūraliza
cijos praszyma ir in trumpa 
laika butu iszgaves pilietysto 
ir butu galejes reikalauti ne- 
kvotinio stovio žmonai. Bot 
dabar jai viza buvo vėl atsaky
ta, nes ji galėjo atvažiuoti tik 
po Norvegijos kvota. Ji nemo
kėjo Anglu kalbos. Neturėjo 
draugu nei pažystamu Kana* 
doj.

Jis nenorėjo ja viena palikti 
Kanadoj. Jie abudu iszvyko iii 
vieta apie 50 myliu isz Wind
sor ant St. Clair upes. Pasam
do laiveli ir persikėlė per upr 
iszlipdami ant Amerikos pu
ses. Buvo sugauti ir suareaz- 
tavoti ir Nybo suimtas už 
szmugeliavima ateivio in Suv. 
Valstijas. Abudu prie visko 
prisipažino. Sulig instatymo 
užsipelnijo deportacijos ir už 
jo darba lauke net penki metai 
kalėjime.

♦ Kuomet viskas sužinota val
džia galėjo laikyti tik vyra. 
Bet deportacijos 
priesz Nybo buvo užmirsztas 
ir žmonai duota leidimas liuo»- 
noriai iszvažiuoti isz Suv. 
Valstijų in bile katra szali. 
Bet valdžios nepersekiota ji 
pasiliko su vyru Detroite.

Bet nauja kliūtis pasirodo 
kuomet Nybo buvo paszauktas 
ant natūralizacijos iszklausy- 
mo ir kuomet teisdaris sužino
jo apie szmugeliavima. Jis ne
gales tapti Suv. Valstijų pilie
cziu.

tu laukes dar kelius menesius.

vo tautos mergina,

ti

iszvažiuoti

Nybo

Bet

vamatas

PRANESZIMAS.KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su oroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

'KREIPK1TES PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

Turim garbe praneszti pub
likai kad pas imus randasi gra
žiausi obuoliai Pennsylvanijos 
stoite. Ta patvirtina State 
College profesoriai. Meldžiam 
publikai atsilankyt ir pamatyt 
kol dar ant medžiu nes jau ski
nam ir in trumpa laika jau Ims 
nuskinti. Gyvenam 13 myliu 
nuo Shenandoah o 10 m. nuo 
Bloomsburg. Bet kad ir suim
ta myliu atvažiuosit nesigran- 
dinsit. (t.80

Andrew Abraczinskas 
Pine Grove Farms, 

Catawissa, Pa.




